oneMen
oneMen is een charitatieve organisatie die kleinschalige ontwikkelingsprojecten van mensen over de
hele wereld ondersteunt. Momenteel is er een Stageplek bij Communicatie & Redactie. Onemen
heeft jaarlijks stageplekken voor 3 tot 4 stagiaires.
Eén persoon kan een verschil maken. Zeker in ons team bestaande uit
10 medewerkers die zich inzetten voor de pioniers van oneMen. Wij zijn voor de functie van
stagiair(e) communicatie & redactie op zoek naar een echt communicatiewonder !
Publiciteit & promotie
Het is belangrijk om als goed doel voortdurend zichtbaar te blijven in de media. Op deze manier
kunnen we mensen informeren over ons werk en nieuwe donateurs werven. Van de stagiair vragen
we dat hij/zij:








meedenkt over nieuwe onderwerpen om de media te benaderen;
perscontacten onderhoudt;
persberichten schrijft;
de perslijst bijhoudt
meedenkt over het ontwikkelen van promotiemateriaal
een bijdrage levert aan het ontwikkelen van promotiemateriaal
meedenkt over en een bijdrage levert aan de profilering van oneMen (m.n. via internet)

Website en redactie
oneMen is een internetorganisatie en onze website is daarom erg belangrijk. Van de stagiair wordt
verwacht dat hij/zij:

















nieuwsberichten over pioniers schrijft en op de website plaatst;
hiervoor contact onderhoudt met pioniers;
nieuwe pioniers met beschrijving op de website plaatst;
teksten voor de website redigeert;
redactie vrijwilligers aanstuurt voor het schrijven van nieuwsberichten
de coördinatie heeft over de nieuwsbrief en hiervoor teksten schrijft of redigeert
Ben jij:
een HBO- of WO-student met studierichting Communicatie, Journalistiek, Letteren of
vergelijkbaar?
5 dagen per week gedurende minimaal zes maanden beschikbaar?
geïnteresseerd in ontwikkelingsproblematiek?
enthousiast, zelfstandig en in staat zelf initiatieven te nemen?
Een schrijftalent?
creatief met beeldmateriaal?
handig met het gebruik en de toepassingen van internet?
ervaren met de programma’s Word, Photoshop en Powerpoint?
beschikbaar vanaf 11 augustus a.s.?

En wil je het verschil maken? Dan nodigen wij jou uit om te reageren!
Wij bieden jou:
ruimte voor eigen inbreng en een informele en gezellige werkomgeving



een stagevergoeding
een reiskostenvergoeding

Stuur een brief met je motivatie, je CV en een artikel dat je zelf hebt geschreven op naar oneMen,
Vijverstraat 12, 4818 ST Breda (t.a.v. Klaske Delhij). Je kunt je reactie ook mailen:info@onemen.org
Voor meer informatie kun je of bellen met Klaske Delhij, tel. 076-5217150 of info@onemen.org

Meer vacatures
OneMen biedt nog meer stages aan. Kijk op de website voor meer informatie.

