Ben jij op zoek naar een stage waarmee jij verschil kan maken? Wil je iedere dag met het gevoel naar huis dat jij hebt
bijgedragen aan betere kansen voor kinderen in ontwikkelingslanden?
Wij zijn Edukans – dé internationale ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs – en werken iedere dag aan het best
mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren in bijvoorbeeld Malawi, Ethiopië en India. Edukans werkt vanuit
christelijke inspiratie en is afhankelijk van giften van particulieren, scholen, kerken, bedrijven, fondsen en subsidies. We
werken met een enthousiast team van ongeveer 35 mensen. Ons kantoor is gelegen op een locatie dichtbij het station
van Amersfoort.
Edukans is op zoek naar een

2e of 3e-jaars student met een sociale en/of organisatorische opleiding (24-36 uur)
die vanaf februari tot juli 2019 meedraait en ondersteunt in werkzaamheden voor de scholenprogramma’s World
Teacher, Going Global en DARE2GO. Je bent flexibel, proactief en vindt het leuk om aan verschillende taken te werken,
zoals organiseren van activiteiten, training, coaching en materialen ontwerpen. Uiteraard is er ruimte om aan een eigen
opdracht te werken.
Wat ga je doen?
Ondersteunen van projectmedewerker uit het Exchange programmateam bij:
 Het begeleiden en voorbereiden van jongeren die op reis gaan.
 Het organiseren en uitvoeren van trainingsdagen voor jongeren.
 Het organiseren en uitvoeren van een activiteit op een evenement in samenwerking met een vrijwilligersteam dat je
aanstuurt.
 Het maken van materialen naar aanloop van de Going Global reis van 2020.
 Het meedenken over de ontwikkeling van de scholenprogramma's van Edukans.
 Het maken van materialen die ondersteunend zijn in de werving van deelnemers.
Wat verwachten we van jou?
 Je bent 5 maanden beschikbaar.
 Je volgt een HBO opleiding in een sociale en/of organisatorische richting zoals Facilitymanagement, Cultureel
Maatschappelijke Vorming of Vrijetijdsmanagement.
 Je bent proactief, flexibel en zelfstandig.
Dit bieden wij
 Begeleiding op minimaal HBO niveau.
 De mogelijkheid om voor 24- 36 uur in de week voor 5 maanden (overleg n.a.v. stageopdracht) binnen Edukans je
stage uit te voeren.
 De mogelijkheid om op verschillende gebieden ervaring op te doen in: training en coaching, organiseren en
uitvoeren, ontwerpen van programmamaterialen en meedenken met de invulling van (nieuwe) scholenprogramma’s
van Edukans.
 De mogelijkheid om te werken in een informele organisatie met betrokken collega’s.
Interesse?
Stuur je cv en motivatie voor 7 januari a.s. naar Suzanna Pijlman via s.pijlman@edukans.nl.

