
Energy Challenges is op zoek naar een 3de of 4de jaar HBO communicatie 
stagiair 
 
 
Informatie over het project: 
Energy Challenges is een communicatiecampagne/project waarbij gedrag en techniek samenkomen 
en jongeren het verschil maken. Jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om 
op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op school en omgeving. 
Spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van 
duurzaamheid energie en techniek. Door gedrag en techniek aan te pakken maken zij hun omgeving 
bewust en wordt er daadwerkelijk energie bespaard.  
 
Het project draait al vele jaren in bijna heel Nederland op basis- en middelbare scholen. 
Partners van Energy Challenges zijn provincies, gemeenten, technische bedrijven en andere 
organisaties. 
 
Op de website kun je veel informatie vinden over Energy Challenges: www.energychallenges.nl 
 
 
Jouw rol in het project: 
We zijn op zoek naar een HBO-stagiair communicatie. Als stagiair communicatie speel je een diverse 
en belangrijke rol in het project: 

• Je bent het aanspreekpunt voor jongeren en docenten op de deelnemende scholen. Je 
bezoekt de teams en doet verslag van hun activiteiten in beeld en woord. (Start stageperiode 
februari.) 

• Je schrijft artikelen voor de website, sociale media en de nieuwsbrief met als doel het 
bereiken van deelnemende teams, partners en de andere stakeholders. Daarnaast schrijf je 
persberichten en hou je je bezig met activiteiten zoals event management. Er worden 
normaal 2 grote evenementen georganiseerd in 5 regio’s in het land. Tijdens de start en op 
het einde van de campagne. In deze Covid-19 periode zijn de evenementen kleinschalig en 
worden op de scholen zelf georganiseerd. 

• Je gaat in overleg een specifieke opdracht formuleren die aansluit bij je leerdoelen, 
interesses en te ontwikkelen competenties. 

 
Waarom zou je deze stage kiezen? 

• Het is een leuke en verantwoordelijke rol waarmee je een breed scala aan 
communicatiecompetenties kunt ontwikkelen en meteen resultaat ziet van je inzet. 

• We bieden je voldoende ondersteuning door ervaren begeleiders. 
• Perspectief of werk na je stage: vele stagiairs zijn nog steeds actief in het project, als 

medewerker, als ZZP’er of als bijbaan.  
 
Lijkt het je leuk?  
Mail dan naar: info@energychallenges met je CV en motivatiebrief. 
Voor vragen en informatie kun je bellen naar: 085-0230342 of info@energychallenges.nl 


