Gezocht: Dynamisch (v)aardige stagiair Digitalisering & Innovatie
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor
de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert vernieuwing van het vak, zet
jeugdgezondheid op de agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk. Zodat
uiteindelijk professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hun werk optimaal kunnen
doen in het belang van het kind, ouders en opvoeders. Meer informatie vind je op
www.ncj.nl
Het NCJ is op zoek naar een stagiair Digitalisering & Innovatie
Je draait mee in het team Innovatie & Ondernemerschap (I&O, vijf adviseurs) dat zich
bezighoudt met het aanjagen van vernieuwing in de JGZ-sector. Hiervoor ontwikkelde
het NCJ twee agenda’s: de JGZ Preventieagenda en de JGZ Techagenda. De adviseur
digitalisering en innovatie gaat in gesprek met de JGZ-sector over de JGZ Techagenda,
vertaalt deze naar praktische producten & diensten en sluit bondgenootschappen met
relevante partijen om hiermee de sector in beweging te brengen.
Als stagiair fungeer je als projectondersteuner voor de projecten van de Techagenda en
draag je onder meer bij aan het organiseren van bijeenkomsten. Je verzorgt de
communicatie rondom de activiteiten van de Techagenda. In deze functie heb je ook
regelmatig contact met de communicatieadviseur van het NCJ, met externe relaties en
JGZ-organisaties. Ook ga je mee naar contactmomenten met relaties uit het werkveld.
Je bent volwaardig lid van een klein team op ons kantoor aan de Churchilllaan in Utrecht.
Jouw profiel
Het NCJ zoekt een communicatief vaardige persoonlijkheid met een ondernemende en
praktische inslag. Je volgt een WO opleiding of bent recent afgestudeerd en wilt
werkervaring opdoen op het gebied van ICT, innovatie en projectmanagement.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en een vlotte pen zijn een must. Je hebt
de gave van kritisch denken, een goed analyserend vermogen en je gaat graag nieuwe
uitdagingen aan.
Functie-eisen:
● Je bent een WO-student of je bent recent afgestudeerd.
● Je bent proactief en leergierig.
● Je hebt een vlotte pen en beheerst het Nederlands uitstekend.
● Je werkt graag samen én kunt goed zelfstandig werken.
● Je hebt bij voorkeur enige kennis van ICT, het sociaal- en het jeugddomein.
● Je bent 3 à 4 dagen per week beschikbaar voor een periode van minimaal 5
maanden met ingang van april/mei.
Jouw taken
We betrekken je bij het bepalen van je werkzaamheden op basis van je interesses en de
behoefte van de organisatie. Uiteraard krijg je ondersteuning en begeleiding bij de
ontwikkeling van je competenties. Een greep uit je mogelijke werkzaamheden:
● Organiseren of ondersteunen van evenementen, scholingsbijeenkomsten en
sessies.
● Deelnemen aan relevante gesprekken mbt Techagenda.
● Het leveren van input voor de NCJ website en social media kanalen
(bijvoorbeeld infographics, community, nieuwsbrief).
● Verzorgen van de webredactie van de (Digitale) innovaties van het I&O team.

Wat bieden we je?
● Onderdeel te zijn van onze zoektocht naar vernieuwing en aansluiting bij de
wereld van vandaag.
● Werkervaring opdoen op het terrein van ICT, jeugdgezondheid en het sociale
domein vanuit het perspectief van een publieke organisatie.
● Een dynamische leeromgeving waar je de vrijheid hebt om initiatieven te
nemen.
● Een informele werkomgeving en een goede werksfeer met enthousiaste en
gemotiveerde collega’s die je helpen waar nodig.
● Je horizon verbreden door mee te lopen met mensen in het werkveld.
● Een stagevergoeding van € 400,- per maand o.b.v. 36 uur per week.
● Startdatum en aantal dagen per week in overleg.
Geïnteresseerd?
Enthousiast geworden en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur je CV en een
beknopte motivatie naar pzwijgers@ncj.nl, t.a.v. Paula Zwijgers. Als je meer informatie
wilt of nog vragen hebt kun je contact opnemen via 06- 24351024.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

