De FVB zoekt een stagiair op hbo-niveau die zijn handen uit de mouwen wil steken, goed
zelfstandig kan werken, praktisch is ingesteld en bovendien creatief kan denken. Eigen inbreng is
zeker welkom!
FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. We zijn een samenwerkingsverband van
7 verschillende beroepsverenigingen op het gebied van vaktherapie. Vaktherapie is een
therapievorm bij psychische of psychosociale problematiek waarbij niet het praten centraal staat,
maar het doen en ervaren. Misschien ken je muziektherapie voor mensen met dementie,
psychomotorische therapie voor mensen met agressieproblematiek, speltherapie voor kinderen met
faalangst of beeldende therapie voor mensen met een trauma. Allemaal voorbeelden van
vaktherapie.
Start- en einddatum van de stage zijn in overleg, evenals het aantal uur. Je hebt een werkplek in
Utrecht waarbij deels thuiswerken mogelijk is.
Je wordt begeleid door de communicatieadviseur. Er is ruime ervaring met het begeleiden van
stagiaires. Belangrijk hierin vinden we dat je jezelf verder kunt ontwikkelen en leert waar je sterke
kanten liggen. Een eerdere stagiaire heeft kort beschreven hoe zij haar stage bij ons heeft ervaren.
Als voordelen geeft zij onder andere:
•
•
•
•

Je wordt overal actief bij betrokken
Ruimte voor eigen inbreng en het uitvoeren van ideeën
Een leerzame ervaring waar je voor de rest van je studie en carrière wat aan hebt
Leuke collega’s en een fijne werkplek

Wij zoeken iemand die ons op het gebied van communicatie kan ondersteunen en een of meerdere
deelprojecten zelfstandig kan uitvoeren. Wat je doet, overleggen we met elkaar en is afhankelijk van
je leerdoelen en je persoonlijke affiniteit.
Mogelijke werkzaamheden:
•

Meewerken aan de uitvoering van het strategisch communicatieplan voor de komende jaren.
Het accent hierbij ligt op het profileren van vaktherapie richting verwijzers, potentiële
cliënten en het grote publiek. We willen dat vaktherapie net zo bekend wordt als
fysiotherapie!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatie van de Week van de Vaktherapie (11 tot en met 17 november 2019)
Pilot advertentiecampagne Facebook
Ontwikkelen huisstijlhandboek
Bladmanagement voor het vaktijdschrift dat we 4 maal per jaar uitbrengen
Organisatie van beursdeelname Gezondheidsbeurs 2020
Zelfstandig schrijven van teksten, bijvoorbeeld nieuwsberichten of content voor de websites
fvb.vaktherapie.nl, www.vaktherapie.nl en www.weekvandevaktherapie.nl
Content zoeken, bewerken en plaatsen op social media
Het verzorgen van filmpjes die we kunnen inzetten op social media en onze websites (shotlist
opstellen, filmen op locatie, monteren)
Het verder professionaliseren van onze twee Facebook-pagina’s
Onderzoek doen naar de mogelijke inzetbaarheid van Instagram voor onze doelgroepen
Analyse van traffic op onze websites en social media

Je werkt op het FVB-bureau in Utrecht. Hier zijn naast de communicatieadviseur die jou zal
begeleiden een office manager, een directeur en 3 administratieve medewerkers werkzaam.
Daarnaast heb je te maken met het FVB-bestuur en de 7 aangesloten verenigingen, meestal met de
portefeuillehouders communicatie, soms met de bestuursvoorzitters. Dit zijn vrijwilligers. Overleggen
vinden dus vaak buiten de kantoortijden plaats.
Ons kantoor is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Thuiswerken is een mogelijkheid, zeker
op woensdag en vrijdag. Onze werktijden zijn flexibel.
Je ontvangt een gemiddelde stagevergoeding gebaseerd op onder andere het aantal uur stage.
Wil je meer weten over vaktherapie? Kijk dan op www.vaktherapie.nl.

