
Rain(a)Way zoekt communicatietalent 
met interesse in urban design en duurzaamheid
Stageduur: 5 maanden. Uren in overleg, 4 dagen per 
week. Vestigingsplaats: Eindhoven.

Heb jij affiniteit met communicatie? Vind je het leuk om in 
contact te komen met een duurzaam en jong en innova-
tief designbedrijf ? Dan ben jij degene die we zoeken.

Wat ga je doen?
In deze meeloopstage help je om de merkidentiteit van 
ontwerpbureau Rain(a)Way te versterken. Je beheert de 
social media kanalen van Rain(a)Way en je schrijft blogs 
over nieuws, advies en inspiratie over duurzaam of urban 
design. Je brengt de doelgroep in kaart en bepaalt 
met welke media je de doelstellingen en boodschap van Rain(a)Way gaat communiceren. Het resultaat 
van jouw stage is een duidelijk communicatiestrategie, waarmee Rain(a)Way haar doelgroep op de juiste 
manier kan bereiken en haar naamsbekendheid kan vergroten. Je krijgt veel vrijheid om je ideeën hierover 
in de praktijk te brengen. Het is een stage met veel variatie, waarin we zowel creativiteit als goede commu-
nicatieve vaardigheden vragen. 

Wat vragen wij?
• Een HBO- of WO-opleiding (nog studerend) in de communicatie, talen, ontwikkelingsstudies of 
mediastudies.
• Je bent nieuwsgierig, creatief en zelfstandig
• Een positieve kijk, eigen initiatief en interesse in design
• Je kunt commercieel denken en houdt van aanpakken
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en evt. Engels 
• Je gelooft in een duurzame samenleving

Rain(a)Way biedt:
Een uitdagende stageplaats en een uitgelezen kans om werkervaring op te doen op het gebied van com-
municatie en duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen. Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en 
gelegenheid om voorbij de grenzen van de stage te kijken. Uiteraard ontvang je een aantrekkelijke vergoe-
ding van € 200 per maand.

Rain(a)Way
Rain(a)Way is een is een innovatief bedrijf dat kansen ziet in regenwater. Door klimaatverandering wordt 
hevige regenval dagelijkse realiteit. Rain(a)Way kijkt hoe we in Nederland weer kunnen verlangen naar 
regen en ziet regen niet als een probleem zien maar als een kwaliteit. Via slimme innovaties en ontwer-
pen zoals een waterdoorlatende betontegel wil Rain(a)Way bewustwording teweegbrengen. Samen met 
landschapsarchitecten en Urban planners bekijkt Rain(a)Way hoe we water slim kunnen integreren in een 
ontwerp voor een klimaatbestendige en leefbare stad. 

Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk donderdag 12 januari 2016. Je sollicitatie 
kun je sturen naar info@rainaway.nl. Voor meer informatie neem je contact op met Ruth Pasternak via 06-
15095913 of via e-mail.
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