
 

 

 

Trainee Communicatie (32 uur) 
“een spin in het web met passie voor social media”  

 
Wie zoeken we? 
We zoeken jou! Als afgestudeerde HBO-er Communicatie of vergelijkbare studie, met 
minder dan 2 jaar werkervaring.  
 
Wat doe je? 
In de ochtend check je eerst even de reacties op Facebook, LinkedIn en Twitter en reageer 
je hierop op een positieve manier. Tegelijkertijd plaats je een wervende post over de 
aanstaande jaarlijkse wandeltocht voor bewoners. Je overlegt met de senior communicatie 
adviseur over de inhoud van de nieuwsbrief, je wimpelt een advertentieverkoper af en je 
maakt het draaiboek voor de bewonersbijeenkomst over groot onderhoud in een 
woongebouw. ‘s Middags kom je er achter dat het briefpapier op is en er een mailing de 
deur uit moet. Hectisch? Soms zeker. Maar ook waardevol en afwisselend werk waarbij je 
echt een bijdrage levert aan het thuisgevoel voor onze bewoners.   
 
Wij zijn SOR! 
Een woningcorporatie die al 35 jaar woonspecialist is voor ouderen. Dit doen we met 75 
enthousiaste en gemotiveerde collega's binnen een informele cultuur. Zo’n 7.500 
huishoudens huren een woning van SOR. Ons motto is "Een thuisgevoel voor iedereen!" 
 
Wie ben je? 
Je bent een spin in het web. Iemand die blij wordt van social media, ondersteunt bij het 
maken van het bewonersblad, en het organiseren van events en bijeenkomsten. Je hebt 
een echte hands on mentalitiet, je bent secuur en pro-actief. And last but not least… Je 
denkt zeker niet in problemen maar in oplossingen.  
 
Beschik jij over de bovenstaande vaardigheden en voldoe je aan de volgende eisen dan 
ben jij de kandidaat die wij zoeken:  

• Minimaal HBO werk en denkniveau (communicatie, marketing, multimedia design);  
• Net afgestudeerd en minder dan 2 jaar werkervaring;  
• Sterk in het planmatig organiseren van je eigen werk; 
• Goede sociale, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;  
• Proactieve opstelling en een klantgerichte houding.  

 

 

Meer informatie? 

Neem contact op met Rina de Groot, senior communicatie adviseur 

T 06 11 26 01 96 

 

Wij bieden 

Een marktconform salaris (schaal D conform CAO woondiensten € 2.397,- - € 2.865,- obv fulltime)  

Een contract voor 1,5 jaar en ruime opleidingsfaciliteiten tijdens je traineeship 

 

 Procedure 

Ben je enthousiast? Stuur jouw motivatie en curriculum naar sollicitatie@sor.nl   

Wanneer je tot de geselecteerde kandidaten hoort ontvang je binnen 2 weken een antwoord 

Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure  

Deze vacature is tegelijk in- en extern open gesteld, bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat altijd voorrang 

 

 

De gesprekken vinden plaats via MS teams of op locatie volgens de richtlijnen van het RIVM 
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acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

https://portaal.sor.nl/Afdelingen/Communicatie/Logos/SOR_logo-payoff_rgb.jpg
mailto:sollicitatie@sor.nl
http://www.sor.nl/

