Kom jij ons team versterken?
Non-profit organisatie in hartje Den Haag zoekt getalenteerde stagiair (M/V)
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair om ons gezellige team tijdelijk te komen versterken. Zie
jij jezelf al werken bij een non-profit organisatie met gezellige collega’s op loopafstand van Den Haag
CS met een schitterend uitzicht over de skyline van Den Haag? Heb jij affiniteit met
ontwikkelingssamenwerking en ondernemers? Ben jij flexibel, creatief, hands-on en leergierig? Lees
dan zeker verder!
PUM Netherlands senior experts
PUM Netherlands senior experts (PUM) is een ontwikkelingsorganisatie die in 2018 40 jaar bestaat.
Wij helpen ondernemers in het buitenland door middel van kortdurende adviesmissies. Deze missies
worden uitgevoerd door vrijwilligers (senior experts) die ruime ervaring hebben in het bedrijfsleven.
Door deze ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende economieën te adviseren, verbeteren
de leefomstandigheden van deze ondernemers en hun omgeving en ontstaan er mogelijk
handelskansen met Nederland.

De stage
Wij bieden je een leerzame stage in een inspirerende en internationale omgeving, waar je bijdrage
ertoe doet. Tijdens deze afwisselende stage maak je (volwaardig) deel uit van ons team en krijg je
daarbinnen eigen verantwoordelijkheden!

Omschrijving werkzaamheden
Als Stagiair Communicatie komen de volgende leer/werkzaamheden aan bod:






Het houden van interviews met experts, optekenen van verhalen uit de praktijk t.b.v. diverse
publicaties
Het schrijven van SEO waardige website content
Het interviewen van sector coördinatoren t.b.v. het updaten van informatie op de sectorsheets
Het opmaken van de sectorsheets in Indesign
Het schrijven en plaatsen van content op Social Media (Twitter, Facebook, LinkedIn,
Instagram)

Gewenst profiel









Je bent een Hbo-student en volgt bij voorkeur een studie op het gebied van nieuwe media,
content management, communicatie, journalistiek of pr
Je hebt affiniteit met online marketing, Social Media en SEO
Je hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en vrijwilligerswerk
Je werkt zelfstandig en hebt een hands-on mentaliteit
Je hebt een grote passie voor schrijven en bent accuraat
Ervaring met Adobe Photoshop, Indesign en Illustrator is een pré
Je beheerst Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift; Frans en/of Spaans is een
pré
Je bent beschikbaar vanaf januari 2018 voor een periode van minimaal drie maanden.

Kun jij jezelf vinden in deze vacature en heb je zin in deze stage? Stuur dan een reactie naar
irma.smits@pum.nl.

