
 

 

WECF zoekt stagiair(e) Communicatie & Advocacy “Women & 
Chemicals” 
 

Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v)  ter 

versterking van ons internationale Women & Chemicals communicatie- en advocacyteam. 
 

WECF  vertegenwoordigt binnen het WHO Environmental Health Process de milieuorganisaties vanuit de 

hele Europese Regio, inclusief Centraal-Azië en de Kaukasus. Op Europees niveaus is WECF actief binnen 

de EDC Vrij Coalitie, een brede alliantie van vakbonden, consumenten, (volks)gezondheidwerkers, 

milieuactivisten, vrouwenorganisaties en pleitbezorgers voor kankerpreventie. Ons doel is het publiek 

bewust te maken en om bij overheden aan te dringen op maatregelen tegen chemicaliën die schadelijk 

zijn voor onze gezondheid. 

 

Herken je jezelf hierin? 

 

 Je volgt een (HBO/WO) opleiding of bent klaar met de opleiding en op zoek naar werkervaring 

 Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels uitstekend; kennis van het Frans is heel fijn, 

maar geen voorwaarde 

 Je bezit uitgebreide computervaardigheden en bent bekend met het werken met content 

management systemen en social media 

 Je bent een communicatieve duizendpoot en gek op social media 

 Je bent goed in het schrijven van teksten 

 Je bent op zoek naar een veelzijdige stage bij een internationale, maatschappelijke organisatie 

 En héél belangrijk: je bent geïnteresseerd in het thema Milieu & Gezondheid en zal er alles aan 

doen om het thema zorgwekkende stoffen en de gevolgen hiervan op de gezondheid van met 

name jonge kinderen hoog op de politieke agenda te krijgen. 

 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Werkzaamheden: 

 

Je ondersteunt de communicatiemanager bij de uitvoering van een zeer veelzijdig deels internationaal 

project. Taken zijn o.a: 

 onderhouden en uitbreiden van contacten met relevante organisaties en media 



 bijhouden van social media accounts zoals @ChildProtectEu en @EenVeiligNest 

 monitoren van website en social media  

 schrijven van teksten voor PR activiteiten en de website 

 schrijven aan een beknopt communicatie – en persplan voor publiciteitscampagnes 

 vertalen en schrijven van artikelen voor de website en voor de nieuwsbrief 

 digitale nieuwsbrief samenstellen en schrijven 

 

Wanneer?  

De duur van de stage is minimaal 4 maanden en is in principe voor minimaal 24 uur per week. 

Startdatum van de stage in overleg. 

 

Wat bieden we? 

Een leerzame stage binnen een professionele en inspirerende omgeving waarbij je in aanraking komt 

met alle aspecten op het gebied van communicatie en lobby. Als non-profit organisatie betalen wij je 

reiskosten en een kleine onkostenvergoeding. Daarnaast bieden wij je een inspirerende en vooral 

internationale werkomgeving. 

 

Wie zijn we? 

WECF (Women in Europe for a Common Future) is een wereldwijd netwerk van zo’n 150 vrouwen- en 

milieu organisaties met een historische focus op West- en Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azie. Al 

sinds 1994 werken we gezamenlijk  aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu 

en armoedebestrijding.  WECF heeft vier kantoren, in Utrecht, in München (Duitsland), in Annemasse (in 

Frankrijk, nabij Genève) en in Tiblisi (Georgië).  Daarnaast is WECF op dit moment co-organisator van de 

Women’s Major Group, een wereldwijd verband van 500 vrouwenorganisaties die binnen de VN 

belangrijk input hebben geleverd voor het vervolg op de Millenniumdoelen: de Sustainable 

Development Goals (SDG’s). 
 

Onze missie ‘”Een Gezonde Leefomgeving voor Iedereen” proberen we te bereiken op twee manieren. 
Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van 

chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie en met ons beleidswerk brengen we de 

perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op nationaal, Europees, en VN niveau. 

 

Enthousiast? 

Stuur een mail met CV en brief waarin je duidelijk maakt waarom jij graag bij ons stage zou willen lopen. 

Ook ontvangen we graag een door jou geschreven artikel/blog of social media bijdrage.  

Bij vragen kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met Chantal Van den Bossche, 

Communicatiemanager WECF: chantal.vandenbossche@wecf.eu, of telefonisch 06-28129992 

 

Meer lezen?  

Kijk op onze websites: www.wecf.eu; www.wecf.nl of www.eenveilignest.nl  

 

http://www.eenveilignest.nl/wecf-zoekt-stagiaire-communicatie-en-publiciteit/chantal.vandenbossche@wecf.eu
http://www.wecf.eu/
http://www.wecf.nl/
http://www.eenveilignest.nl/

