
HOE PLAATS IK EEN STAGEVACATURE?

GREEN MATCHMAKING 

Ga naar jouw profiel

Maak een job Post

Tips voor het schrijven van een vacature

Allereerst is het goed je te bedenken wat voor soort stagiair(e) je zoekt:

1.  Heb je één of meerdere grote opdrachten of vraagstukken waar de student zich in vast 
mag bijten? Dan kan dit misschien een afstudeeropdracht zijn.

2.  Heb je voornamelijk kleinere werkzaamheden en ondersteuning nodig met (eenvoudigere) 
taken? Dan zou een meewerkstage een goede optie voor jou kunnen zijn.

3.  Wil jij een langere samenwerking aangaan? Een talentvolle student vormen naar jouw 
organisatie en hem of haar langere tijd inzetten voor jouw organisatie? Denk dan aan een 
traineeship; dit is een afstudeerstage gevolgd door een jaarcontract.

Elke Job-post heeft een titel; gebruik deze om de functie, afdeling of opdracht te omschrijven.
‘Afstudeeropdracht - Technische specificaties van mycelium materiaal’
‘Stagiair Marketing & Communicatie’
‘Meewerkstage Analytisch Chemisch laborant’

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er nog geen specifieke opdracht beschikbaar is. In dit geval 
kan je een aantal dingen doen:
‘Open vacature – (bedrijfsnaam)’
‘Open vacature – (afdeling)’
‘Verschillende posities voor: Marketing/Chemie/Analist’

Een open vacature geeft jou de mogelijkheid om de stage beter vorm te geven aan de hand 
van de kwaliteiten of wensen van de student. 

Let bij het schrijven van de vacature wel goed op dat je een bepaalde richting aangeeft voor 
de studenten. Een (open) sollicitatie zonder achterliggende informatie kan ook afschrikken. 
Omschrijf daarom zo goed mogelijk het team en de werkzaamheden van het bedrijf. 

Houd het kort maar krachtig. Tenslotte trek je met een korte toelichting over de werksfeer en 
vergoedingen veel aandacht!

Samengevat:

1. Denk na over het soort student en de vorm van de stage
2.	 Geef	je	vacature	een	duidelijke	titel
3.	 Vertel	over	jouw	bedrijf	en	de	werksfeer
4. Deel wat informatie over de opdracht
5. Houd het kort
6. Vertel iets over de vergoeding/voordelen
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