STUDENT COMMUNICATIE? BOUW MEE AAN DE MELDKAMER VAN DE TOEKOMST!
Studeer jij Communicatie (&Informatiewetenschappen) en heb jij affiniteit met veiligheid? Dan is
deze stage bij de Meldkamer Noord Nederland wat voor jou! Bouw samen met collega’s uit andere
studies mee aan de meldkamer van de toekomst.
Onze meldkamer is de schakel tussen de hulpvrager en hulpverlener. Ze behandelt alle spoedeisende
‘calls’ via het alarmnummer 112 . Innovatie staat binnen de Meldkamer Noord-Nederland hoog op
de agenda. We zijn altijd in voor een vernieuwende aanpak. Daarom ligt er nu deze unieke opdracht.
De opdracht
Helemaal los van deze bestaande meldkamer, willen we met een multidisciplinair team een nieuwe
meldkamer ontwikkelen. De meldkamer van de toekomst. Hiervoor zijn we op zoek naar een groep
studenten die het concept ‘meldkamer’ opnieuw onderzoeken en komen tot een prototype van ‘de
nieuwe meldkamer’. Je begint met een groep van 4 á 5 personen uit heel verschillende
studierichtingen met niets. Er is alleen een opdracht. Je gaat samen iets geheel nieuws neer te zetten
dat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van de Nederlandse samenleving.
De opdracht die je krijgt is complex en ligt daarmee niet van tevoren vast in kaders. Het doel is
immers om een nieuw concept van de meldkamer neer te zetten. Geen verbeterde versie van wat nu
gebruikelijk is. Communicatie heeft binnen een meldkamer een cruciale rol, het is overal de rode
draad die alles en iedereen verbindt. Of het nu gaat om de hulpvragers, de hulpverleners of de
ketenpartners, of natuurlijk de eigen medewerkers. Hoe zou je het doen wanneer jij die informatie
en communicatiestromen zelf zou mogen vormgeven? Dat is nou exact wat je in deze stage mag
onderzoeken en bij voorkeur zelfs implementeren.
Je werkt bij deze opdracht samen met studenten uit de sectoren Bedrijfskunde, Integrale
Veiligheidskunde en Informatica.
Wie zoeken we?
Jij herkent je in de volgende eigenschappen:
-

Je hebt affiniteit met techniek, veiligheid en gezondheid;
Je bent innovatief en nieuwsgierig, durft over grenzen te gaan;
Je werkt graag samen in een klein team;
Je hebt een professionele en integere houding;
Je durft fouten te maken.

Wat bieden we?
-

Een unieke opdracht en ervaring in een bijzondere omgeving;
De vrijheid om vanuit jouw deskundigheid naar eigen inzicht te werken aan de toekomstige
meldkamer;
Werken in een team met studenten van andere studies;
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
De mogelijkheid om bij te dragen aan een veiligere en gezondere samenleving;
Een stagevergoeding.

Interesse? Wacht niet! Mail voor 8 SEPTEMBER je CV + motivatie naar sander.koot@mknn.nl

