
 
 
 
Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) helpt migranten en erkende vluchtelingen een antwoord te 
krijgen op de vraag ‘Blijf ik in Nederland of ga ik terug naar het land waar ik vandaan kom?’  Vanuit de 
Remigratiewet faciliteert de overheid tot en met 2024 voor migranten uit bepaalde doelgroeplanden de 
vrijwillige terugkeer naar het land waar zij zijn geboren - of het land waarvan zij de nationaliteit hebben 
(gehad) - met een tegemoetkoming voor de kosten in het levensonderhoud, de zogenaamde remigratie-
uitkering  
 
Indien de migrant kiest voor definitief vertrek met een remigratie-uitkering biedt NMI begeleiding bij het 
voorbereiden en afwikkelen van de benodigde procedures. Ook na vertrek naar het land van herkomst 
kan de cliënt nog enige tijd voor remigratie gerelateerd advies bij NMI terecht. 
 
Het NMI zoekt voor de voor de periode september 2022 t/m juni 2023 een 
 

stagiair Marketing & Communicatie m/v 
 
Doel van de functie 
Je ondersteunt het NMI team in diverse marketingactiviteiten. Hierbij kun je denken aan het 
ondersteunen bij het opzetten van (e-)mailcampagnes, het helpen organiseren van een symposium in 
2023, het ontwikkelen van beroepsproducten, webinars en workshops. Je krijgt hierbij voldoende 
ruimte om nieuwe ideeën voor verschillende online kanalen te bedenken. Je kunt rekenen op één van 
de leukste en leerzaamste meewerkstages! Als je hier helemaal blij van wordt en je voelt je thuis in 
een multiculturele omgeving, dan zit je bij ons helemaal goed. 
 
Plaats in de organisatie 
Maakt deel uit van een team dat landelijk opereert en werkt voornamelijk vanuit ons centraal gelegen 
kantoor in Utrecht. 
 
Functie-inhoud en taken 

• Ondersteuning bij landelijke marketing & communicatie campagnes en projecten 
• Ondersteuning bij de organisatie van events 
• Helpen ontwikkelen en produceren van communicatiemiddelen 
• Inzet en beheer online kanalen 

 
Profielschets 

• Je barst van de positieve energie en beschikt over een leergierige, proactieve instelling 
• Je hebt een frisse en creatieve blik 
• Je wilt nóg beter worden dan dat je nu al bent en staat open voor feedback 
• Je vindt het leuk om met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn en behoudt goed overzicht 
• Je volgt een communicatie en/of marketing gerelateerde HBO opleiding  
• Je kan zelfstandig en in teamverband werken 

Verder 

 Kantoor op 3 loopminuten van Utrecht cs en het gezellige stadscentrum 
 En natuurlijk een stagevergoeding 

 

Meer informatie over de vacature kun je krijgen bij Nur Ozen, coördinator, via  030 234 29 36. Direct 
solliciteren naar deze functie kan natuurijk ook: stuur je motivatie en cv naar nur.ozen@nmigratie.nl 


