Stageplek “Make Europe Sustainable for All”
Ben je geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid en wil je graag ervaring opdoen
in een internationale organisatie? Kom dan stage lopen bij WECF en draag bij aan onze campagne
“Make Europe Sustainable for All”. Het doel van deze campagne is om bewustwording over de
duurzame ontwikkelingsdoelen te vergroten. Dat doen we samen met 25 andere NGO’s in heel
Europa.
Wat is WECF?
WECF (Women Engage for a Common Future) is een netwerk van 150 vrouwen-en milieuorganisaties
in 50 landen. Ons doel is het versterken van vrouwelijk leiderschap en gendergelijkheid op het
terrein van duurzaamheid. Dat doen we door te werken op drie thema’s: gender & duurzame
ontwikkeling, gender & klimaatactie en gender & een gifvrije samenleving. Met onze activiteiten
gericht op capaciteitsversterking, beleidsbeïnvloeding en het vergroten van bewustwording
versterken we de positie van vrouwen wereldwijd.
Herken je jezelf hierin?
• Je volgt een opleiding of bent op zoek naar werkervaring
• Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels uitstekend
• Je bent een communicatieve duizendpoot, gek op sociale media en bekend met content
management of bereid te leren om hiermee te werken
• Je bent goed in het schrijven van teksten
• Je bent op zoek naar een veelzijdige stage bij een internationale, maatschappelijke organisatie
• Je bent geïnteresseerd in gendergelijkheid & duurzaamheid
Dan zijn we op zoek naar jou!
Werkzaamheden
Je ondersteunt de communicatiemanager en lobbyist bij de uitvoering van een veelzijdige, deels
internationale campagne onder de noemer “Make Europe Sustainable for All”. Je doet daardoor
ervaring op met:
• Organiseren van activiteiten over Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
• Onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties
• Campagnes op sociale media
• Monitoren van actuele relevante ontwikkelingen

• Vertalen en schrijven van artikelen voor de website
• Redactie digitale nieuwsbrief
Wat bieden wij?
• Onderdeel zijn van een enthousiast en internationaal team in hartje Utrecht
• Ruimte voor creativiteit en eigen ideeën
• Professionele begeleiding van onze communicatie- en advocacy manager
• Reiskostenvergoeding op basis van tweede klas treinkaartje en kortingskaart
• Een stagevergoeding van 150 euro voor 3 dagen
Wanneer? De stage is in principe van 6 januari tot eind juni en is voor 24 uur per week. Vrije dagen
en alternatieve startdata zijn mogelijk in overleg.
Reacties vóór donderdag 12 december
Stuur je motivatiebrief en CV voor donderdag 12 december naar Chantal Van den Bossche,
chantal.vandenbossche@wecf.org. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 18 december.
www.wecf.org
www.women2030.org

