Ben jij een enthousiaste student en heb je interesse in communicatie en fondsenwerving?
Kun jij mensen enthousiasmeren om bij te dragen aan een wereld waarin alles wordt
gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties? Dan is
Solidaridad op zoek naar jou!

STAGIAIR FONDSENWERVING &
COMMUNICATIE
WAT GA JE DOEN
Als Stagiair Fondsenwerving & Communicatie ben je onderdeel van het Communications &
Campaigning team. Je houdt je vooral bezig met particuliere fondsenwerving in Nederland maar werkt
samen met het hele communicatieteam van Solidaridad Europa. Je neemt een ondersteunende rol aan
met veel ruimte voor creativiteit en eigen verantwoordelijkheden. De taken die je verricht zullen
voornamelijk ondersteunend zijn aan de Fondsenwerver. Denk daarbij aan:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bijdragen aan campagnes van Solidaridad door bijvoorbeeld content te schrijven
Het organiseren van een bijeenkomst voor donateurs
Meehelpen met het opzetten van andere fondsenwervende activiteiten
Helpen met onderhouden van de Solidaridad website en social media kanalen
Bijhouden en structureren van onderzoek op het gebied van duurzame consumptie en
burgeractivatie
Telefonisch contact onderhouden met donateurs
Ondersteuning bij de donateursadministratie
Ondersteuning bieden bij de rest van de communicatietaken

WIE ZOEKEN WIJ
●
●
●
●
●
●
●

Je bent enthousiast, zelfstandig en zit vol ideeën
Je bent resultaatgericht en een echte doorzetter
Je bent een teamspeler
Je hebt affiniteit met de visie en missie van Solidaridad
Je zit in het derde of vierde jaar van een relevante opleiding (bijvoorbeeld
marketing/communicatie, hotelschool, internationale ontwikkelingsstudies, duurzaamheid)
Je zoekt een stage voor minimaal 5 maanden
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, en goed Engels

WAT BIEDEN WIJ
●
●
●
●
●

een meewerkstage in een internationaal opererende organisatie
een plek in een gedreven team van professionals die samen met jou bijdragen aan een betere
wereld en ook nog gezellig en enthousiast zijn
een fijne werkomgeving in een kantoor in Utrecht als de coronamaatregelen het toelaten
een mooie stap in het opbouwen van je netwerk
een stagevergoeding van 250-300 euro per maand, afhankelijk van opleiding

VOLGENDE STAPPEN
We hebben een stageplek beschikbaar vanaf februari of september. Op deze pagina kun je zien of de
stage nog beschikbaar is en tot welke datum je kunt reageren.
Herken je jezelf in het geschetste profiel? Stuur dan een motivatiebrief van maximaal 1 pagina en je CV
van maximaal twee pagina’s naar hr@solidaridad.nl met de beschrijving “Sollicitatie stagiair
fondsenwerving & communicatie”.
Als je vragen hebt over deze vacature kun je contact opnemen met Maurice Boeschoten (+31 (0)30
272 03 13) of via hr@solidaridad.nl.

