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Stagiair(e) Communicatie & Social Media 
 
Als Stagiair(e) Communicatie & Social Media breng jij elke dag nieuws naar buiten via 
verschillende mediakanalen. Dit doe je bijvoorbeeld voor campagnes voor onze klanten en voor 
onszelf. Zo schrijf je teksten en maak je foto’s en filmpjes met je camera, die je vervolgens zelf 
bewerkt en de wereld in helpt.  
 
Jij hebt interactie met onze klanten, volgers en ambassadeurs via social media, e-mail, telefoon, website en 
(digitale) mailings. Je onderhoudt de website en je helpt mee om campagnes in te vullen met jouw creatieve 
ideeën. Vind je het leuk om crossmediaal te werken, houd je van aanpakken en heb je een voorliefde voor online 
communicatie? Dan hebben wij de ideale stageplek voor jou! 
 
Over RVG Productions 
RVG Productions is een allround mediaproductiebedrijf in Rijswijk/Den Haag. We hebben een klein en getalenteerd 
team, waarbij iedereen een eigen specialisme heeft. Bij ons werken fotografen, videografen, animatoren, designers, 
copywriters en andere creatievelingen. Al deze RVG’ers hebben als missie om de wereld een stukje mooier te 
maken door het bedenken, maken en vertellen van verhalen. Dit doen we voor kleine en grote bedrijven en voor 
stichtingen en goede doelen. Allemaal houden we van kwaliteit, hard werken en plezier maken. 
 
Wat ga jij doen? 

● Je werkt actief mee aan de interne en externe communicatie, zowel voor klanten als voor onszelf 
● Je schrijft teksten voor (nieuws)brieven, folders, mailingen, campagnes, social posts, blogs, website(s) 
● Je bedenkt en maakt content voor social media zoals foto’s en filmpjes 
● Je denkt mee over en helpt bij de uitvoering van campagnes voor klanten en voor onszelf 
● Eventueel werk je aan (zelfstandige) schoolopdrachten en je persoonlijke ontwikkeling 

 
Wie zoeken wij? 

● Je volgt een hbo-opleiding Journalistiek, Communicatie of een vergelijkbare studie 
● Je bent enthousiast, nieuwsgierig, flexibel en zelfstandig 
● Je hebt een proactieve houding, je weet van aanpakken en je neemt graag initiatief 
● Je spreekt mensen makkelijk aan, zowel face-to-face als per telefoon en e-mail 
● Je schrijft (nagenoeg) foutloos Nederlands en bij twijfel, zoek je het op 

 
Meer weten of aanmelden? 
Stuur je cv en motivatie naar info@rvgproductions.nl. Meer informatie vind je op onze website 
www.rvgproductions.nl of krijg je via 070-2212 110.  
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