
 

 

Learning Hub Friesland zoekt een bevlogen MBO stagiair!  
 
Wij zoeken een enthousiaste en zelfverzekerde stagiaire voor grafisch ontwerp, content creatie en 
communicatie.  

Wie zoeken we  

Je bent empathisch, communicatief vaardig en creatief. Je vind het leuk om logo’s en brandguides te 
ontwerpen en draait je hand ook niet om voor andere opmaakklussen. Verder heb je of ben je: 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (spreken en schrijven) 
 Kennis van grafische software als Adobe Illustrator and InDesign, audiovisuele skills zijn een plus 
 Een ‘Ik regel het’ – mentaliteit 
 Sociaal, representatief en vriendelijk 
 Zelfstandig en ondernemend – echte zelfstarter 
 In staat om internationaal te werken (simpel mailen in het Engels, ontvangst van internationale 

gasten samen met de rest van het team, bijwonen van internationale vergaderingen samen met 
iemand van het team) i 

 Secuur met vertrouwelijke zaken 
 Een flexibele multitasker  

Werkzaamheden 

 (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 mag, mits de Covid situatie het toelaat) 

 Het kantoor netjes en representatief houden 

Al naar gelang je eigen initiatief en competenties kan je je stage mede vormgeven.  

Wij bieden 

• 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!  
 
  



 
 

Wat doen we 

• Europese onderwijs projectvoorstellen ontwikkelen voor scholen en scholen verbinden aan 
andere projectinitiators op basis van de ambities, wensen en thema’s. Dit kan een compleet 
voorstel schrijven zijn maar ook kansen spotten: scholen verbinden met initiatieven elders in 
Europa door ze als partner aan te dragen voor interessante samenwerkingsprojecten die bij 
hen passen. 

• 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. 

• Kennisontwikkeling van onderwijspersoneel 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: www.learninghubfriesland.nl  

 

Contact en procedure 

Interesse? Stuur je CV en portfolio met motivatiebrief naar Simon Tubb, 
simon@learninghubfriesland.nl.  
 
Voor verdere informatie neem contact op met Simon telefonisch via 0644046743 of per mail.   
 

 
 


