
 

 

 

 

 

 

Klim jij graag in de digitale pen en wil jij interessante ervaring opdoen in de wereld 

van interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie? Solliciteer dan direct! 

 

 

Als Just Internet vinden wij het belangrijk om onze bedrijfscultuur duidelijk en sterk uit te dragen 
naar onze medewerkers. Daarmee willen wij nog meer betrokkenheid, binding en trots bij onze 
medewerkers creëren. Ook willen wij als management bewuster aan de slag met het creëren van 
intern draagvlak, zodat alle mooie ideeën gedragen en succesvol opgevolgd worden. Dit kan 
worden bereikt door werknemers op de juiste manier te informeren, enthousiasmeren en mee te 
nemen in de ideeën. Als stagiair HR Communicatie krijg je de kans om hier invulling aan te geven.  

 

Daarnaast ondersteun je de manager HR Communicatie bij het project arbeidsmarktcommunicatie. 
Zo gaan wij de komende tijd aan de slag met een nieuwe werkenbij-site en de productie van een 
aantal wervingsfilms. Ook willen wij veel meer uit social media halen. Als stagiair mag je meedenken 
over de juiste strategie hiervoor en mag je deze vervolgens ook gaan uitvoeren (o.a. content 
verzamelen en zelfstandig aan de slag met schrijven).  

 

 Meedenken met strategie en uitvoering van HR social mediakanalen. 
 Ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe werkenbij-site.  
 Ondersteunen bij de ontwikkeling van wervingsvideo's. 
 Content verzamelen en schrijven voor het interne weblog en werkenbij-site.  
 Algemene ondersteunende werkzaamheden op het gebied van communicatie en 

organisatie.  

  

 Je zit in het 3e jaar van een HBO opleiding in de richting van Communicatie, (Digitale) Media 
of Journalistiek. 

 Je hebt affiniteit met digitale media.  
 Je bent een kei in het schrijven van (online) teksten. 
 Je kunt goed organiseren.  
 Je werkt zelfstandig, servicegericht en een echte teamplayer.  
 Je bent bij voorkeur minstens 4 maanden beschikbaar. 

 
 

Met € 400,- per maand krijg je een goede stagevergoeding. Vanzelfsprekend word je tijdens je stage 
goed begeleid door een enthousiast team. We willen weten wie jij bent, wat jouw talenten zijn en 
wat jou drijft. Samen creëren we jouw eigen stagepad. Daarnaast zorgen we voor de juiste 
omgeving om je talenten te ontdekken, nieuwe vaardigheden te leren en jezelf te ontwikkelen. 
Waardoor jij je thuis voelt bij ons en jouw stage niet alleen maar voelt als werk.  

 



 

 

Just Internet is de drijvende holding achter 5 online bedrijven. Een sterk en vooruitstrevend 

samenspel tussen marketing, commercie en techniek is onze kracht.  

Just Internet staat voor groei en succes, zowel van onze mensen, onze diensten als onze klanten. 

We leren en presteren met veel dynamiek en interactie om zo het maximale uit onszelf en onze 

collega’s te halen. Als team gaan we de uitdaging aan waarmee onze klanten hét verschil kunnen 

maken en kunnen groeien. We vieren ons succes en zijn er trots op. 

www.netexpo.nl 

www.use-cocoon.nl 

www.netaffairs.nl 

www.saysimple.nl 

www.informaxion.nl 

 

 Dit is waarom je bij ons stage wilt lopen: 

 We betalen je een goede stagevergoeding.  
 Je werkt in een modern en prettig kantoor. 
 Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s. 
 Volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.  
 Op loopafstand van het NS station. 
 Dagelijks lekker lunchen met je collega’s en op vrijdag een borrel. 
 We houden van een potje darten, tafelvoetbal en pingpong. 
 Regelmatig leuke events en uitjes. 

 

 
Goede collega’s zorgen ervoor dat je het naar je zin hebt op je werk. Bij Just Internet werk je samen 

met een groep enthousiaste en slimme mensen. Collega’s met hun ‘online hart’ op de juiste plek en 

een gezonde dosis humor. En we zijn er stiekem best trots op dat de meeste collega’s ook heel lang 

collega’s blijven. Enthousiast geworden? Stuur zo snel mogelijk je motivatie en CV naar hr@just-

internet.nl of bel 023 – 531 88 74 en vraag naar Nicolette Saad (HR). 
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