
 

 

Stagelopen bij één van de beste en leukste overheidsorganisaties? 
 
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer Fryslân en GGD Fryslân met 
elkaar aan een gezonder en veiliger Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij 
centraal. Bij de Veiligheidsregio werken meer dan 1.900 medewerkers, waarvan ruim 60 procent bij 
de vrijwillige Brandweer.  
 
Binnen het Team Communicatie van Veiligheidsregio Fryslân werken communicatiecollega’s samen 
aan verschillende communicatieactiviteiten. Zo adviseert en ondersteunt het team de verschillende 
organisatieonderdelen: Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering.  
 
Team Communicatie is op zoek naar een: 
 

(Afstudeer) Stagiair Communicatie 
(32-36 uur per week, vanaf september 2019) 

 
 
 
Wat ga je doen? 
Je loopt stage in het Team Communicatie van Veiligheidsregio Fryslân. Dit betekent dat je voor  50 % 
van je tijd meewerkt met de verschillende werkzaamheden binnen het Team Communicatie. De 
andere 50% van jouw werktijd besteed je aan een onderzoeksopdracht naar de interne 
communicatie binnen de GGD Fryslân. 
 
Onderzoeksopdracht interne communicatie GGD Fryslân 
Binnen GGD Fryslân werken ongeveer 440 medewerkers, verspreid over heel Fryslân, verdeeld in drie 
regio’s: Noord, Zuid-Oost en Zuid-West, een team Beleid en de afdeling Centrale Dienst en 
Ondersteuning (CDO). Voor de interne communicatie met de medewerkers is een aantal (corporate) 
communicatiemiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld: Vera (intranet), digitale nieuwsbrieven, 
overleggen, blogs van het management, Sharepoint, (medewerkers)bijeenkomsten, themasessies 
etc. 
 
Wij vragen jou onderzoek te doen naar de inzet en de effectiviteit van de bestaande interne 
communicatiemiddelen binnen GGD Fryslân: in hoeverre worden de medewerkers echt bereikt, zien 
en lezen ze de informatie, wat doen ze er vervolgens mee en voelen ze zich betrokken? 
Vanuit de resultaten die jij tegenkomt en op basis van communicatietheorieën en jouw eigen kennis 
en inzichten,  ontvangen we graag een advies voor de vervolgaanpak en de inzet van interne 
communicatie binnen GGD Fryslân. Met welke aanpak (strategie) en inzet (middelen) kan de interne 
communicatie binnen GGD Fryslân worden geoptimaliseerd? 
 
Functie-eisen 
Je bent een derde- of vierdejaars student, en studeert Communicatie aan het hbo of universiteit. Je 
hebt affiniteit met de werkzaamheden van Veiligheidsregio Fryslân en GGD Fryslân. Daarnaast ben je 
minimaal 4 maanden aaneengesloten beschikbaar.  
 
 
 
  



 

 
 
 
Wie ben jij? 

- Je stelt je pro-actief op en durft te vragen. 
- Je bent nieuwsgierig en enthousiast. 
- Je bent stressbestendig en een flexibele teamspeler. 
- Je bent leergierig en makkelijk in het contact. 
- Je neemt graag het initiatief, zonder daarbij jouw omgeving uit het oog te verliezen 

 
Ons aanbod 

- Een afwisselende stageplek in een dynamische organisatie. 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
- 300 per maand (bruto) per maand stagevergoeding bij een werkweek van 36 uur.  

 
Standplaats 
Leeuwarden. 
 
Bijzonderheden 
Als je in onze organisatie komt stagelopen of afstuderen, moet je een ‘Verklaring Omtrent het 
Gedrag’ - een zogenaamde VOG - kunnen overleggen. Dit is een soort bewijs van goed gedrag. Wij 
helpen je om een VOG aan te vragen en vergoeden de kosten hiervoor.  
 
Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Engelien van der Zwaag  
via 088-229 9978. Je kunt je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV inzenden naar 
vacatures@vrfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer 2019202. Graag in de 
onderwerpregel de vacaturenaam en het vacaturenummer vermelden.  
 
 
Wil je meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl  
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