Meewerkstage / werkervaringsplek Marketing en
Fundraising bij Edukans
Wil jij bijdragen aan een betere onderwijskansen voor kinderen en jongeren wereldwijd én je
persoonlijk en professioneel ontwikkelen? Solliciteer dan op de stage marketing en
fondsenwerving bij Edukans!
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Stagiaire Marketing en Fondsenwerving met
als focus relatiemanagement.
In het kort over de stage
•
•
•
•

Meewerkstage voor 4 – 6 maanden, 24 tot 32 uur per week
Opleidingsniveau: Mbo of Hbo
Standplaats: Amersfoort
Aanvang stage: september 2021 voor de duur van 4 tot 6 maanden (in overleg)

Wat ga je zoal doen?
Je komt te werken in het marketing en fondsenwerving team bij Edukans en gaat aan de slag met
het relatiemanagement in de breedste zin van het woord. Zo beantwoord je de vragen van klanten
en bedrijven, help je met het databeheer én met het organiseren van campagnes en evenementen.
Concreet zijn jouw werkzaamheden als volgt:
•
•
•
•
•

Ondersteuning van het relatiemanagement van particulieren en bedrijven
Administratie en databeheer
Organisatie van (online) events voor donateurs en bedrijven
Organisatie van interne bijeenkomsten en trainingen
Met jouw inzicht, kennis en ervaring draag je bij aan procesoptimalisatie

En naast het werkinhoudelijke gedeelte vinden we het leuk als je ons bij de koffieautomaat vertelt
over je weekend, gezellig mee-luncht op de afdeling én meedenkt over nieuwe ideeën. Ook dát kun
je verwachten van een stage bij Edukans.
Jij past in het gezochte profiel als je:
•
•
•
•
•
•
•

…een Mbo- of Hbo-opleiding in de richting bedrijfskunde, marketing, commerciële economie
of communicatie volgt
…affiniteit hebt met onderwijs en maatschappelijke organisaties
…enthousiast en een teamspeler bent
…sterke communicatieve vaardigheden hebt
…klantvriendelijk en representatief bent
…over een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als schrift beschikt
(Engels is een pré)
…zelfstandig en nauwkeurig werkt én initiatief durft te nemen

Wat biedt Edukans jou?
Edukans is een dynamische organisatie. Je komt terecht in een fris team in opbouw waar veel ruimte
is voor eigen initiatief. Er is een ongedwongen werksfeer en tegelijkertijd veel professionaliteit. De
Edukans-medewerker is gedreven, warm en maakt graag hét verschil voor betere onderwijskansen
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voor kinderen en jongeren wereldwijd. Naast dat je je met het team inzet
voor een mooi doel, is dit voor jou een plek om je persoonlijk en
professioneel te ontwikkelen. Als organisatie met een onderwijsmissie willen wij studenten de kans
bieden om te ‘proeven’ van een interessante leeromgeving in de goede doelen sector. Uiteraard
worden jouw reiskosten naar kantoor (zodra het weer kan) vergoed. Ons kantoor ligt op een handige
locatie op loopafstand van Station Amersfoort.
Over Edukans
Onze droom is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te
groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen
toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.
Wij zijn al tientallen jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. Eerst in Nederland en nu in
ontwikkelingslanden. Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk Onderwijs. Door onze
jarenlange ervaring zijn we met recht een onderwijsexpert te noemen. Neem een kijkje op
Edukans.nl om te zien aan welke projecten we momenteel werken.
Is deze stage iets voor jou?
Dan maken wij graag kennis met je! Je kunt solliciteren door je motivatie en cv te sturen naar
Suzanna Pijlman via S.Pijlman@edukans.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 9 augustus 2021.
Wil je meer informatie over de stage? Dan kun je voor vragen terecht bij Melody LiefhebberPelamonia: 06 297 303 63.
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