Ter aanvulling van ons communicatieteam zoeken wij een

32 uur per week
Periode: 1 september – 31 december 2018
We bieden een stagevergoeding

Justice and Peace Nederland werkt al 50 jaar aan het bevorderen van respect voor de mensenrechten,
in eigen land en internationaal. We zetten ons met een team van enthousiaste en gedreven collega’s
in op het terrein van mensenrechten en migratie. Ons doel is om de ontvangst en integratie van
vluchtelingen in Nederland en Europa te verbeteren. We werken hierbij zowel met concrete projecten
in de samenleving, zoals Welkom Hier en Haagse Huiskamer, als beleidsbeïnvloeding en campagnes.
Op dit moment werken we aan een nieuw project en een campagne op het gebied van mensenrechten
en migratie. Ook lanceren we in juni onze nieuwe corporate website waarop we al onze initiatieven
presenteren en de change makers waarmee we werken. Deze ontwikkelingen vragen om extra inzet
op het gebied van communicatie; iemand die inzetbaar is - én oog heeft voor zowel de uiteenlopende
communicatiemiddelen en -kanalen vanuit de migratieprojecten, als de vertaling naar de corporate
kanalen en middelen.
















Je ondersteunt het team Migratie bij de ontwikkeling van de communicatie voor de verschillende
(nieuwe) projecten, waaronder de ontwikkeling van een nieuw merk, website en andere
communicatiemiddelen.
Je creëert content voor de online kanalen van de migratie projecten en zorgt dat ze up to date zijn.
Je creëert content voor de corporate online kanalen en zorgt dat ze up to date zijn.
Je ontwikkelt ook andere communicatiemiddelen zoals fotografie, video’s, interviews, banners,
persberichten, verslagen, flyers of advertenties;
Je draagt bij aan het monitoren en managen van de online kanalen.
Je draagt bij aan de organisatie en promotie van evenementen.
Andere activiteiten die zich voor doen tijdens de stageperiode.

Minimaal derdejaars HBO/WO-student van een opleiding Media/Communicatie(-wetenschappen),
Journalistiek of een vergelijkbare studierichting; óf aantoonbare ervaring en affiniteit met de
thematiek en (online) communicatie;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (gesproken en geschreven);
Je maakt je de visie van Justice and Peace snel eigen en bent in staat om complexe informatie te
vertalen in duidelijke en aansprekende boodschappen voor verschillende doelgroepen en kanalen;












Je voelt je comfortabel in een internationale omgeving waarin je samenwerkt met mensen met
verschillende culturele achtergronden;
Je brengt energie; je vindt het leuk om aan nieuwe dingen te werken;
Je bent flexibel en vindt het niet erg om uit je comfort zone te komen.

Stagevergoeding á €400 bruto per maand (op basis van 36 uur);
Volledige reiskostenvergoeding (2e klasse);
Een werkplek op ons geweldige kantoor (Het Nutshuis) in Den Haag centrum;
Verse koffie (Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato… we hebben alles in huis!);
Goede werksfeer in een klein team waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan;
Mogelijkheid om kennis te maken met de vele organisaties en mensen die zich inzetten voor
vluchtelingen en mensenrechten(verdedigers).

Stuur je motivatiebrief met CV aan mw. M. Lampe, Communicatie adviseur:
vacature@justiceandpeace.nl. Vermeld daarbij dat je voor de positie ‘Stagiair communicatie &
Migratie’ in aanmerking wilt komen. Voor meer informatie contacteer Marjolijn Lampe
(marjolijn.lampe@justiceandpeace.nl) of bel 070-7631499.

