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Stagiaire Mediavormgeving

Learning Hub Friesland zoekt een stagiaire vanaf september 2021!

Wie zoeken we:

Werkzaamheden:

Learning Hub Friesland zoekt een enthousiaste en zelfverzekerde stagiaire voor 
grafisch ontwerp, content creation en communicatie bij een internationale or-
ganisatie die Europese projecten ontwikkelt en beheert voor de onderwijssec-
tor. Zo eentje die ons altijd twee stappen voor is. Die ziet wat er nodig is en 
daarop handelt. Je zorgt er op een ontspannen manier voor dat we onze zaken 
op orde hebben.

Studenten van zowel de opleiding Mediavormgever als de opleiding Content 
Creator zijn welkom. 

Je bent empathisch, communicatief vaardig en weet van wanten als het gaat om 
organiseren:
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (spreken en schrijven)
• Kennis van grafische software als Adobe Illustrator and InDesign, audiovisue-

le skills zijn een plus
• ‘Ik regel het’ – mentaliteit
• Sociaal, representatief en vriendelijk
• Zelfstandig en ondernemend – echte zelfstarter
• Kan internationaal werken (simpel mailen in het Engels, ontvangst van inter-

nationale gasten samen met de rest van het team, bijwonen van internation-
ale vergaderingen samen met iemand van het team)  

• Secuur met vertrouwelijke zaken
• Een flexibele multitasker 

• Jouw werkzaamheden betreffen vooral de communicatie over onze projecten naar 
de buitenwereld, maar ook het dagelijkse reilen en zeilen binnen ons kantoor.

• (Audiovisuele) content creatie voor diverse online kanalen (websites en social media 
van diverse internationale projecten), inclusief posts, stories, headers en banners

• Ontwerpen en opmaken van presentaties, projectdocumenten en andere media-
uitingen volgens verschillende projecthuisstijlen

• Bij nieuwe projecten het ontwikkelen van een huisstijl en logo plus presentatie hiervan 
aan projectpartners

• Logistieke ondersteuning bij organisatie van evenementen, ontvangst buitenlandse 
gasten en het uitzoeken en boeken van vluchten en accommodatie voor buitenlandse 
reizen (waarbij je zelf ook minimaal 1 keer mee gaat)  



• Het kantoor netjes en representatief houden
• Al naar gelang je eigen initiatief en competenties kan je je stage mede vorm-

geven. 
 vorm (fysiek of digitaal) afhankelijk van de ontwikkelingen van het Corona virus.

Wij bieden:

Over Learning Hub Friesland

Wat doen we precies?

• een stage voor 36 u per week;
• een passende stage vergoeding;
• gebruik van laptop met volledige Adobe Creative Cloud softwarepakket;
• Een  leuke werkplek in een inspirerende omgeving en leuke collega’s!      

Coronamaatregelen kunnen ertoe lijden dat je thuiswerkt, met dagelijks online contact 
met je collega’s.

Stichting Learning Hub Friesland heeft hart voor het onderwijs en een passie voor 
innovatie, internationalisering en samenwerking. Wij helpen onderwijsinstellingen met 
onderwijsvernieuwing door internationale samenwerkingen te initiëren, faciliteren 
en coördineren. We hebben een team van vier medewerkers; we blijven een kleine, 
vriendelijke organisatie terwijl we internationaal werken aan grote projecten samen met 
verschillende partners. We hebben ons kantoor in de Blokhuispoort in hartje Leeuwarden.

• Europese projectvoorstellen ontwikkelen voor scholen of scholen verbinden 
aan andere projectinitiators elders in Europa op basis van de ambities, wensen en 
input van de scholen op thema’s die hen bewegen. 

• In de uitvoering van een project (als de financieringsaanvraag is goedgekeurd) 
het management en coördinatie van een project oppakken en de administratie en 
rapportage voor de school doen. De onderwijsinstelling kan dus bij zijn kernactiviteit 
blijven en met de inhoud bezig zijn. Wij doen al het papierwerk, bewaken deadlines, 
etc.

• De communicatiebeheer van een project inclusief het opstellen van 
communicatieplannen, beheer van social media kanalen en website, het ontwerpen 
van een logo en huisstijl, en het professioneel opmaken van projectuitingen (zowel 
drukwerk als multimedia.)

• Kennisontwikkeling van onderwijs- en overheidspersoneel op het 
gebied van internationalisering, financieringsaanvragen en (Europees) 
projectmanagement d.m.v. workshops, 1 op 1 coaching en meelooptrajecten.

• Ontwikkelen van innovatieve les- en trainingsmaterialen: praktische 
cursussen en interactieve opdrachten direct te gebruiken in de klas en daarbuiten.

Meer informatie over onze projecten en werkzaamheden: 
           www.learninghubfriesland.nl

https://learninghubfriesland.nl/
https://learninghubfriesland.nl/


Contact en procedure

Interesse? Stuur je CV en portfolio met motivatiebrief (Nederlands- of Engelstalig) 
naar Simon Tubb, simon@learninghubfriesland.nl. De beste kandidaten worden 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Graag ontvangen we je sollicitatie vóór woensdag 23 juni 2021 zodat we kunnen 
beginnen met gesprekken in de week van 28 juni 2021.

Voor verdere informatie neem contact op met Simon telefonisch via 0644046743 of 
per mail.  


