
Een hele toffe stageplek vrij voor:

Stagiaire marketing & communicatie
MiCare - Heerlen 

Ben jij op zoek naar een veelzijdige en dynamische stageplek in de zorg op het gebied van communicatie? Ben je creatief en 
goed in het bedenken van oplossingen voor verschillende communicatievragen? Sta jij je mannetje (of vrouwtje) en ben je op 
de hoogte van de laatste marketing- en communicatietrends? Dan past deze stageplek helemaal bij jou.

Onze organisatie
MiCare biedt op maat gemaakte medisch specialistische revalidatiezorg, basis en gespecialiseerde geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) alsmede MiCare Werkt trajecten aan cliënten met arbeidsproblematiek als gevolg van lichamelijke 
en/of psychische klachten. 

Ons team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een psychomotorisch bewegingsthera-
peut, een psychiater, GZ- en basispsychologen, een diëtist en stafmedewerkers. In een informele omgeving bieden 
wij hoogwaardige professionele zorg aan, waarbij de cliënt centraal staat en waar aandacht en betrokkenheid onze 
belangrijkste kernwaarden zijn.

Wat zoeken wij precies in onze toekomstige stagiair?
Voor onze zorginstelling zijn wij op zoek naar een marketing / communicatie student die zich wil richten op een stuk 
onderzoek binnen het gebied communicatie onder ons cliënteel.  Hij / zij dient naar eigen inzicht een plan van aanpak 
hiervoor uit te werken en toe te passen. Dit om met name onze merkbeloften nog beter in kaart te brengen en de 
tevredenheid te meten (naast de verplichte vragenlijsten die de client al ontvangt bij aanvang/na afloop traject).

Lijkt het jou interessant om je hier helemaal in vast te bijten en voorzien te worden van de juiste input en ondersteu-
ning? Dan bieden wij jou graag een stageplek aan. Wij zijn als organisatie open-minded en eigen inbreng en creativiteit 
wordt hier zeer gewaardeerd en gestimuleerd. Daarnaast is er altijd een vast aanspreekpunt.

Dit ben jij in een notendop
 • Je bent creatief; 
 • Je staat stevig in je schoenen;
 • Je hebt een vlotte babbel 
 • Je bent gestructureerd, integer en klantvriendelijk 
 •  Je hebt interesse voor de zorg

Wat je van MiCare mag verwachten
 • Een uitdagende en leerzame stageplek in een gezellig en gemotiveerd team;
 • Een plek waar je jezelf mag zijn en waar jouw mening telt
 • Een passende stagevergoeding
 
Voor meer informatie over MiCare kun je terecht op onze website www.micare-health.nl 
of je kunt contact opnemen met Judith Indemans (marketing & communicatie functionaris) via 045-785 1480.

Zie jij deze stageplek helemaal zitten? Mail dan jouw motivatie naar judith.indemans@micare-health.nl. 

CBS-weg 15

6412 EX Heerlen

T 045-7851480

www.micarewerkt.nl


