Met het Migratie en Mensenrechten programma zet Justice and Peace zich in voor een rechtvaardige
behandeling en bescherming van asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Hierbij sluiten
we aan bij de talloze lokale solidariteitsinitiatieven die hen ondersteunen, nieuwe en langer bestaande.
In Den Haag doen we dat binnen het platform Haagse Huiskamer.
Voor de organisatie en promotie van Haagse Huiskamer bijeenkomsten zijn we op zoek naar een:

32 uur per week
Per direct, vooralsnog voor een periode van 3 maanden

De Haagse Huiskamer is een creatief platform bestaande uit meer dan 60 maatschappelijke
initiatieven, vluchtelingen en andere Hagenaren die samen werken aan de integratie van vluchtelingen
in Den Haag. Justice and Peace coördineert het platform, en organiseert met haar partners co-creatie
bijeenkomsten en activiteiten waar mensen bij elkaar komen om knelpunten te bespreken en daar
concrete oplossingen voor te bedenken. Zo werken we samen aan een veerkrachtige stad.

Bekijk hier de videoreportage van de lancering van de Haagse Huiskamer vorig
jaar!








Je ondersteunt het migratieteam bij de organisatie, planning en uitvoering van Haagse Huiskamer
events
Je zorgt ervoor dat alle praktische zaken (programma, locatie, techniek etc.) tot in de puntjes zijn
geregeld
Je bent het aanspreekpunt voor de (Haagse) samenwerkingspartners tijdens bijeenkomsten
Je denkt mee over de communicatie uitingen voor de Haagse Huiskamer bijeenkomsten en creëert
daarbij content voor de online kanalen
Je ontwikkelt ook andere communicatiemiddelen zoals fotografie, interviews, persberichten,
verslagen, flyers en advertenties
Andere activiteiten die zich voor doen tijdens de stageperiode








Minimaal derdejaars HBO/WO-student van een opleiding Media/Communicatie(-wetenschappen),
Journalistiek, Event Management of een vergelijkbare studierichting of aantoonbare ervaring,
affiniteit met evenementen organisatie en de migratiethematiek in het bijzonder
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (gesproken en geschreven)
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!)
50% korting op je lunch in het Juni Café van Het Nutshuis
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.

Stuur je motivatiebrief met CV aan mw. M. van der Vliet, Manager Programma’s:
vacature@justiceandpeace.nl. Vermeld daarbij dat je voor de positie ‘Stagiair eventmanagement &
promotie’ in aanmerking wilt komen. Voor meer informatie contacteer Marjolijn Lampe,
marjolijn.lampe@justiceandpeace.nl of bel 070-7631499.

