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Functieomschrijving 
Weet jij hoe je mensen moet bereiken? Ben je gedreven, creatief en kun je goed zelfstandig en gestructureerd 
werken? Vind je het leuk om op alle vlakken van communicatie aan de slag te gaan? Kom dan stage lopen op de 
afdeling Communicatie van Geonius in Utrecht. Door de snelle groei van het bedrijf liggen er op het gebied van 
communicatie, zowel intern als extern, veel uitdagingen. We kunnen jouw hulp daarom goed gebruiken. 
 

Werkzaamheden 
• het vertalen van bedrijfsdoelen naar communicatieactiviteiten 
• het onderhouden van de website en social media 
• het schrijven van teksten voor nieuwsbrieven 
• verder uitrollen nieuw sociaal intranet 
• het verzamelen van content voor al deze kanalen, bijvoorbeeld over projecten van en nieuws over Geonius 
• het opstellen van marketing en communicatieplannen  
• ondersteuning bij verbetering van interne werkprocessen 
• ontwikkelen promotiemiddelen 
• promotie voor evenementen, open dagen en klantendagen 

Uiteraard ben je vrij om aan te geven op welk vlak jij het meeste wil leren. 

Wat verwachten we van jou? 
• Je volgt een opleiding in de richting van communicatie 
• Je bent proactief en zelfstandig 
• Je schrijft foutloos en weet je makkelijk te mengen in een nieuwe groep 
• Je vindt het leuk om bij een technisch bedrijf te werken 

 

Wat kun je van ons verwachten?  
• Een goede persoonlijke begeleiding 
• Flexibiliteit 
• Werkervaring opdoen bij het leukste ingenieursbureau van Nederland 
• Een gezellige bedrijfscultuur met ruim 240 ervaren collega’s 
• Deelname aan alle informele activiteiten als personeelsuitjes en borrels 

Stage lopen bij Geonius betekent vrij en onbevangen werken in een veilige en informele omgeving. Je krijgt veel 
verantwoordelijkheid en vertrouwen en wij staan open voor jouw creativiteit en innovatieve ideeën. Wil jij jouw 
kennis en kunde inzetten om onze communicatieafdeling een handje verder te helpen? En is een positieve 
werkomgeving voor jou belangrijk? Kom dan stage lopen bij Geonius! 
 

Reageren? 
Ben jij degene die wij zoeken en wil je in aanmerking komen als stagiair(e) communicatie? Stuur dan je motivatiebrief 
en cv naar solliciteren@geonius.nl. 
 
Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met Adviseurs communicatie Emily Kenninck 
via e.kenninck@geonius.nl of Sandra Sturm via s.sturm@geonius.nl of bel +31 88 130 06 00. 
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