
 

Vacature: Stagiair Communicatie/ 
Marketing  
Per dag sterven 57 vrouwen aan Hart- en vaatziekten.  

Sinds 2014 heeft Prof. Angela Maas de stichting Hart voor Vrouwen opgericht. De stichting zet zich in 

voor multi disciplinair onderzoek gericht op Hart- en vaatziekten. Dit omdat wereldwijd de meeste 

vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten. Door meer onderzoek moet de zorg verbeteren. Het 

verrichten van gedegen wetenschappelijk onderzoek is enorm belangrijk. Op basis hiervan kunnen 

artsen hart- en vaatziekten eerder signaleren. En kunnen behandelingsmogelijkheden ervoor zorgen 

dat er minder vrouwen overlijden. De strijd tegen doodsoorzaak nummer 1 gaat helaas wel gepaard 

met de nodige kosten. Wij financieren onderzoek naar dwarsverbanden met behulp van sponsoren.  

Ben jij geïnteresseerd in de gezondheidszorg en wil je samen met ons er voor zorgen dat er minder 

vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor een afwisselende stage  zijn wij op zoek naar een derde jaars student met een relevante HBO of 

WO opleiding communicatie/ marketing. 

- Per januari 2017 

- 32-36 per week (4 werkdagen per week) 

- Reiskostenvergoeding 

Taken 

- Schrijven van een marketing/ communicatieplan voor één van onze activiteiten 

- Samenstellen kwartaal nieuwsbrief, digitaal en print 

-  Schrijven berichten social media 

- (Mede) organiseren van bijeenkomsten/ events 

- Het publiceren en up-to-date houden van de redactionele teksten voor 

www.hartvoorvrouwen.nl  

- Postbus Hart voor Vrouwen bijhouden 

- Het up to date houden van de interne en externe relatiebestanden van Hart voor Vrouwen 

Profiel 

- Derde jaars student met een relevante HBO of WO opleiding communicatie/ marketing 



- Enthousiast en goede sociale vaardigheden 

- Accuraat en zelfstandig 

- Gestructureerd 

- Affiniteit met de doelstellingen van Hart voor Vrouwen 

 
Werken bij het Radboudumc 
 
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare 
gezondheidszorg. Onze missie is: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie 
verwezenlijken we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, 
doelmatigheid en duurzame netwerken. Al onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot 
verbetering en vernieuwing te komen. De patiënt en zijn kwaliteit van leven vormen hierbij ons 
uitgangspunt. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles hand in hand. 
  
Om onze missie te kunnen realiseren, zoeken wij collega’s die deze uitdaging met ons aan willen 
gaan. Medewerkers die goed zijn in hun vakgebied en het beste uit zichzelf halen door grenzen te 
verleggen en ‘net dat stukje meer’ te bieden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je 
de verantwoordelijkheid om samen de verandering waar te maken. Voor de beste zorg voor de 
patiënt en de toekomst van de gezondheidszorg. 
 
Solliciteren 

Heb je interesse in een afwisselende stage bij Hart voor Vrouwen?  

Stuur dan een brief met je motivatie, je beschikbaarheid en CV naar Eveline Kooke via 

info@hartvoorvrouwen.nl. 

Heb je vooraf vragen neem dan contact op met Eveline Kooke, fondsenwerver, 024-3655745 

 


