
Denk jij vaak dat een boodschap veel simpeler kan worden uitgelegd? Spoor jij taalfouten als geen 

ander op? Weet jij precies hoe je mensen kunt bereiken met een boodschap? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wij zijn per 1 februari 2022 op zoek naar een zeer taalkundige communicatiestagiair. 
 
Wat ga je doen? 
Als afdeling communicatie werken we er hard aan om alle informatie (denk aan folders, informatie 

op de website en posts op social media) begrijpelijk en overzichtelijk te maken en te houden. 
Zodat patiënten weten wat ze kunnen verwachten en wat we van hen vragen. Een belangrijke taak, 
waarin we graag een verbeterslag maken.  
Daar kunnen wij jouw hulp en frisse blik goed bij gebruiken. 
Voor de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde ga je hun huidige communicatiemiddelen in 
kaart brengen. Denk hierbij aan de teksten op de website en folders die patiënten mee krijgen. 

Maar ook aan posters die op de afdeling hangen en flyers die worden uitgedeeld. Daarna bekijk je 
welke van deze middelen nog kloppen en van belang zijn, en welke juist aan vernieuwing toe zijn. 
Om daarna aan de slag te gaan met het doorvoeren van verbeteringen.  
Jouw ideeën en aanpassingen zijn van groot belang, omdat deze ervoor zorgen dat onze 
communicatie naar patiënten nog beter wordt. Uiteindelijk kunnen alle afdelingen met jouw 

verbeteringen aan de slag. 
Daarnaast is er natuurlijk volop ruimte om in ons team mee te draaien. Om zo de fijne kneepjes 

van het communicatievak te leren. 
 
Wie ben jij?  
De Nederlandse taal is voor jou gesneden koek. Daarnaast weet je echt van aanpakken, werk je 
zelfstandig en nauwkeurig en het doen van een (verbeter)voorstel gaat je goed af. Je schrijft 
gemakkelijk, kan scherp redigeren en je hebt affiniteit met de zorg.  
 

Verder ben je: 
-een derdejaarsstudent hbo communicatie (of vergelijkbaar) 
-32 tot 36 uur per week beschikbaar 
-beschikbaar in de periode van februari t/m juni 2022 
 
Wat bieden wij? 

Tijdens deze stage maak je deel uit van een bijzondere organisatie. Je werkt samen met 10 
collega's van de afdeling communicatie die samen een hecht en gezellig team vormen. Daarnaast 

werk je samen met collega's van verschillende afdelingen, waardoor je middenin de organisatie 
staat.  
 
Verder bieden wij: 
-Een afwisselende werkplek waarbij je deels bij de afdeling communicatie werkt en deels bij de 

afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde. Ook thuiswerken is een onderdeel van je werkweek. 
-Een maandelijkse stagevergoeding 
-Een interessante en waardevolle stageopdracht waarmee je het verschil kunt maken voor onze 
patiënten. 
 
Interesse? 
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Stuur je sollicitatie (uitsluitend per 

mail) voor 17 januari 2022 naar communicatie@zgt.nl ter attentie van Ilona Reilink. 
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Ilona Reilink, manager communicatie, 
telefoonnummer: 088 708 34 89. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


