
 

 

De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt telkens belangrijker en complexer. We zijn met 
steeds meer mensen. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar continu verder op. De overheid 
moet keuzes maken hoe wij de openbare ruimte optimaal gebruiken. Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat onze 
kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Om lokale overheden hierbij te ondersteunen is een goede 
omgevingsdienst onmisbaar. Voel jij je betrokken bij onderwerpen die het milieu, veiligheid en duurzaamheid raken? 
Dan is stage lopen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU) iets voor jou.  

Meer weten over de ODRU? Wie we zijn en wat we doen? Bekijk dan dit animatiefilmpje. 

De ODRU is op zoek naar een stagiair communicatie of journalistiek 

 

Jouw uitdaging 

Wij hebben vanaf september t/m december plek voor een leuke, creatieve, slimme stagiair(e). Dit najaar organiseren 

we een groot evenement (open huis) voor 15 gemeenten. Kun jij goed organiseren, ben je communicatief vaardig 

zowel mondeling als schriftelijk en ben je handig met nieuwe media, zoals social media, bloggen, vloggen? Ben jij 

leergierig, creatief? Heb je zin om gave dingen te bedenken, te schrijven, vorm te geven, organiseren, communiceren 

en creëren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
 

 

 

 

 

Enthousiast? 
Hebben we je enthousiast gemaakt? Mail voor 1 juli 2018 je motivatiebrief met je cv naar hrm@odru.nl. Heb je nog 
vragen? Neem dan contact op met Marlou Bours via T: 088 – 0225099 

 
 
 
 
 
 
 

WAT KRIJG JE? 
 

 Een aantrekkelijke stage in een collegiale en 
informele werkomgeving.  

 Een onkostenvergoeding van € 250 per 
maand bij een volledige dagtaak obv 36 uur 
per week. 

 Het mooiste uitzicht over Utrecht vanuit het 
Huis voor de Provincie. 

WAT HEB JE? 

 
Minimaal opleidingsniveau: MBO   
Studierichting(en): Communicatie | Journalistiek |  
Evenementmanagement 
Stageperiode: 4 maanden   
Startdatum: 27 augustus  
Rijbewijs noodzakelijk: Nee 
Je maakt ons blij met een flinke dosis humor. 

 

https://80470.afasinsite.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=UE1tu5Cc6PU&feature=youtu.be
mailto:hrm@odru.nl

