
 

 

Kom jij ons team versterken? 
 

Ben je op zoek naar een veelzijdige communicatiestage met impact?  Dan is aan-z de organisatie voor jou! Bij 
aan-z werken enthousiaste medewerkers die klaarstaan voor de burger én elkaar. Verbinding staat centraal 
in alles wat we doen. We kijken met een frisse blik naar hulpvragen en spelen in op ontwikkelingen in de 
samenleving. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit jouw vak denk je mee met collega’s en 
bied je creatieve middelen ter ondersteuning van de dienstverlening.  
 

Wij zijn op zoek naar een: 
Meewerkstagiair communicatie  

Niveau: mbo of hbo | uren in overleg 
 

Over de functie 
Als stagiair communicatie doe je ervaring op met de diversiteit van het communicatievak én het sociaal 
domein. Je werkt mee aan terugkerende werkzaamheden, zoals het verzorgen van content (voor o.a. social 
media, drukwerk en intranet) en het grafisch uitwerken van off- en online communicatiemiddelen. 
Bovendien krijg je de ruimte om ideeën te delen en de organisatie te adviseren over strategische 
vraagstukken, zoals de ontwikkeling van een nieuwe website of de herindeling van intranet.  
  
Werken bij aan-z betekent werken in een informele werksfeer van een dynamische organisatie. Je kunt bij 
aan-z veel leren en laten zien waar jouw talenten liggen. Als onderdeel van het communicatieteam werk je 
nauw samen met de andere teams binnen aan-z. Van welzijn en vrijwilligerswerk tot de Wmo: je bent bij alle 
type dienstverlening betrokken.  
 
Over aan-z 
We bieden preventie, welzijn en ondersteuning voor jong en oud. Ons doel is dat iedereen mee kan doen en 
zich verbonden voelt. Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen bij aan-z terecht voor (kortdurende) 
jeugdhulp, maatschappelijke dienstverlening en toegang tot Wmo-voorzieningen. Zowel voor inwoners van 
de gemeente Terneuzen als inwoners van de gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke 
bieden we een breed welzijnsaanbod en vrijwilligerswerk. 
 

Wat verwachten we van jou? 
We verwachten dat je zelfstandig kunt werken. Uiteraard krijg je van ons de nodige aansturing en 
begeleiding. We waarderen het als je leergierig en ondernemend bent. Kennis van Canva of Affinity is een 
pré.  
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Als je meer informatie wilt, kun je telefonisch contact opnemen met  
mw. Bianca Vermeirsch (communicatieadviseur) op telefoonnummer  
06-40181749 of per mail via b.vermeirsch@aan-z.eu. Ben je al overtuigd en 
 wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en  
curriculum vitae per mail versturen naar mw. Veronica Martens  
(P&O-adviseur) via v.martens@aan-z.eu. 


