
 
 

Vacatures: 

Wij zoeken stagiaires communicatie en toerisme 
 

De geschiedenis van Johanniter Nederland begon bijna duizend jaar geleden, toch staan we met 

beide benen in deze tijd. In ons voortdurende streven naar vernieuwing en verbetering zetten wij 

graag jonge mensen in. Daarom zoeken wij diverse stagiaires. Wij bieden een mooie kans om in 

een kleinschalige ‘mensen’ organisatie veelzijdig aan de slag te gaan.  

 

Wie zijn wij 
Stichting Johanniter Nederland is actief op het gebied van zorg & welzijn. Ons doel is een positieve 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Dit doen we veelal met behulp 

van vrijwilligers. Zo zijn er verspreid door het land vele Johanniter vrijwilligers actief bij diverse 

zorginstellingen. Daarnaast zijn bij drie ouderenzorg instellingen Johanniter rolstoelbussen in 

gebruik. En we organiseren vakanties voor kwetsbare mensen die zonder hulp en begeleiding niet 

met vakantie kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben, oud of ziek zijn of omdat ze geen 

vakantie kunnen betalen.  

 

Wij bieden op dit moment drie stageplekken aan: een op het gebied van toerisme en twee op het 

gebied van communicatie. De stagiaires zullen geregeld met elkaar samenwerken. 

 

Stage toerisme 
Om onze vakanties te ondersteunen zijn we op zoek naar een stagiaire vanuit de opleiding toerisme 

die praktijkervaring op wil doen in de functie van assistent coördinator activiteiten. Voorafgaand aan 

elke Johanniter vakantie bedenk je leuke activiteiten en uitjes die tijdens de vakantie zullen 

plaatsvinden. Hierbij houd je rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de vakantiegasten en 

je overlegt hierover met de coördinator activiteiten van de betreffende vakantie. Vervolgens ga je 

aan de slag met de voorbereiding en de planning van de uitjes en de activiteiten. En als de vakantie is 

aangebroken ga je zelf ook mee en zorg je ervoor dat alles organisatorisch op rolletjes loopt. Tijdens 

de vakanties verblijf je met alle vrijwilligers en vakantiegasten in een hotel.  

 

De rest van de stageperiode werk je maximaal drie dagen per week op ons kantoor in Den Haag en 

twee dagen thuis. Een mogelijke opdracht hierbij is het adviseren over groeiscenario’s voor onze 

Johanniter vakanties, gespecificeerd op nieuwe doelgroepen en het opschalen van ons 

vakantieaanbod. Dagelijkse werkzaamheden zullen zijn: meehelpen op kantoor (in Den Haag) bij de 

organisatie van de Johanniter vakanties, ondersteunen bij vakantie-activiteiten, werken aan je 

bedrijfsopdracht. 

 

 

 



Jouw profiel 

Je bent een organisatietalent, creatief en flexibel, hebt affiniteit van met onze doelgroepen en 

vrijwilligers en kunt goed samenwerken. Verder is het belangrijk dat je sociaal bent, want tijdens de 

vakanties verblijf je met een grote groep mensen in een hotel. 

 

Stages communicatie  
We hebben twee stageplekken voor studenten die praktijkervaring willen opdoen in een op mensen 

gerichte non-profit organisatie. 

 

Stage 1 

Bij deze stage mag je voor ons onderzoeken hoe het community management en de adoptie van een 

interne social media app het beste ingericht kan worden om de gestelde doelen te behalen. 

Dagelijkse werkzaamheden zullen zijn: content verzamelen, reviewen, uitvoeren en verbeteren van 

een social media plan, het opstellen van social media richtlijnen en community management van 

onze social media kanalen, inclusief moderatie van de interne social media app. Tijdens de 

stageperiode werk je maximaal drie dagen per week op ons kantoor in Den Haag en twee dagen 

thuis. Je zal een dagelijks contactpersoon hebben vanuit Johanniter Nederland. 

 

Stage 2 

Bij deze stage onderzoek je welke media de meeste impact heeft op onze doelgroepen (waaronder 

een groeiend aantal jongere vrijwilligers). Dagelijkse werkzaamheden zullen zijn: content opdrachten 

voor diverse kanalen, achtergrond onderzoek, interviews afleggen, eventueel opzetten van podcasts, 

maken van filmpjes en verzamelen van ruwe info van vakanties en posten. Tijdens de stageperiode 

werk je maximaal drie dagen per week op ons kantoor in Den Haag en twee dagen thuis. Je zal een 

dagelijks contactpersoon hebben vanuit Johanniter Nederland. 

 

Jouw profiel 

Je hebt affiniteit met onze doelgroepen en de vrijwilligers. Je biedt toegevoegde waarde door 

vernieuwing en verbetering van de activiteiten en de dagelijkse werkzaamheden. We vinden het 

belangrijk dat je creatief en flexibel bent en dat we op je mogen rekenen om de aan jou 

toegerekende taken tijdig en correct uit te voeren. Tot slot is het van belang dat je goed kunt 

samenwerken en sociaal bent, want we werken in een klein team dat dagelijks op elkaar moet 

kunnen rekenen.  

 

Belangstelling? 
Naam organisatie: Johanniter Nederland 

Naam contactpersoon sollicitatie: Lidwien van der Reep, directeur 

E-mail voor sollicitatie: info@johanniter.nl 

Telefoonnummer Johanniter Nederland: 070 - 364 99 20 

 

Heb je vragen over deze vacature of over een stage bij Johanniter Nederland? Dan mag je altijd 

contact opnemen met onze huidige stagiaire Feline Berkes. Je kan haar bellen of een berichtje sturen 

via Whatsapp via 06 -216 672 73.  

  


