Stagiaire voor het team in Kathmandu
- 4 dagen per week Mountain Child Care – Making Talent Work
Mountain Child Care is een innovatieve stichting die gelooft in de kracht van jonge mensen.
Ze organiseert persoonlijk leiderschapsprogramma’s in de Himalaya en Nederland;
professioneel, zorgvuldig en gepassioneerd. Dat doet ze voor Nepalese jongeren zonder
ouders en Nederlandse jonge mensen die hun drijfveren willen onderzoeken. Ze zet haar
expertise in om hen tijdens een persoonlijk leiderschapszesdaagse in Nepal te laten
ontdekken wat voor hen werkelijk van waarde is in werk en leven. Het gebruik van de
overweldigende

natuur

en

innovatieve

technieken

als

Theory

U,

Motiverende

Gespreksvoering en Co-active coaching, werkt duurzame gedragsverandering in de hand. En
authentiek leiderschap. Voor de Nepalese jongeren is de QuestTrek® het begin van een
intensief coachingstraject van 1 jaar waarin de jongeren meer zelfvertrouwen ontwikkelen en
zich voorbereiden om pro-actief en zelfstandig in het leven te staan. Het is voor de Nepalese
jongeren namelijk een grote stap om het kinderhuis te verlaten. Voor de Nederlandse
deelnemers bezorgen de trek en het coachingsprogramma een mooie kans om hun unieke
talenten en passies om te zetten in kracht. De intensieve ontmoeting met jezelf, jongeren uit
een andere samenleving en een totaal andere cultuur maken de QuestTrek® een
levensveranderende ervaring.
Niet alleen in Nepal maar ook in Nederland helpt Mountain Child Care de huidige generatie
jong volwassenen bij het ontdekken en werk maken van hun talent door middel van een
persoonlijk leiderschapszesdaagse. Ontdek meer op: www.mountainchildcare.org.
Doel
Je participeert volwaardig in de ontwikkeling van een nieuwe organisatie die persoonlijk
leiderschapsprogramma’s organiseert in Nepal voor jong volwassenen.
Taken
Uiteraard is onderstaand in samenspraak met jou en je docentbegeleider van je opleiding
zodat jij je competenties hier kan behalen. De opdrachten die je in Nepal kan uitvoeren zijn
onder andere afhankelijk van de taken/behoeften die op dat moment spelen bij het team en
de organisatie. Dit maakt dat er een gevarieerd en zinvol takenpakket voor je is.

Wij zijn opzoek naar stagiares vanuit verschillende studies. Onderstaand een aantal
voorbeelden:

Staat je studie er niet tussen, maar ben je geraakt door de missie van Mountain Child Care
en/of heb jij zelf een idee wat je hier wilt doen? : Stuur dan een mail!

Op het gebied van (toegepaste) psychologie/CMV,denk aan:
- Training ontwikkelen, voorbereiden en geven;
- Voorlichtingen ontwikkelen, voorbereiden en geven;
- Trainen en coachen van het team in Nepal;

Op het gebied van communicatie, denk aan:
- Input en uitvoer van PR en communicatie, oa:
* Schrijven van een artikel;
* Het maken van een vlog of blog;
* Het plaatsen van berichten op social media (Facebook, Instagram);
- Je denkt mee bij het promoten van onze services via diverse organisaties en
nieuwsberichten;
- Wij zoeken een stagiair die onze huidige interne communicatiestrategie verder kan
professionaliseren en zoekt naar nieuwe mogelijkheden;
- Het bijhouden van de website;

commerciele economie, denk aan:
- Ontwikkelen van marketing strategien;
- Het doen van een marktonderzoek;
- Het bijhouden van de website;
- Input en uitvoer van PR en communicatie, oa:
* Schrijven van een artikel;
* Het maken van een vlog of blog;
* Het plaatsen van berichten op social media (Facebook, Instagram);
- Je denkt mee bij het promoten van onze services via diverse organisaties en
nieuwsberichten;

HRM, denk aan:
- P&O taken;
- Functieprofielen opstellen;

Algemene stage onderdelen:
- Bijdragen aan verdere ontwikkeling, uitbouw, kwaliteit en continuïteit van Mountain Child
Care in Nepal;
- Klankbord voor het huidige team.
- Praktische voorbereiding van de diverse activiteiten; in samenwerking met het team in
Nepal zoals de QuestTrek® en QuestTribes dagen. (QuestTribes is het vervolgprogramma
voor de Nepalese jongeren dat start binnen een maand na de QuestTrek® en bestaat uit zes
interactieve, aantrekkelijke en verbindende groepscoachingsdagen waarin de jongeren zich
kunnen concentreren op hun persoonlijke doelen.);
Professionele ondersteuning
Je wordt deskundig en intensief begeleid door ervaren vakkrachten die al meerdere CMV en
(toegepaste) psychologie studenten heeft begeleid. Daarnaast kun je profiteren van de
kennis en ervaring van het Nepalese team.
Profiel
We zijn op zoek naar een stagiare die:
- Minimaal 3e jaars is;
- 4-5 maanden beschikbaar is;
- Minimaal HBO-werk- en denkniveau heeft;
- Denkt in mogelijkheden i.p.v. beperkingen;
- Hands-on is;
- Ondernemend is;
- Cultureel sensitief is;
- Een frisse kijk heeft op persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelingswerk;
- Die geraakt is door het gedachtegoed van de Mountain Child Care;
- Vier dagen per week beschikbaar is;
- Zich makkelijk kan verplaatsen in verschillende doelgroepen;
- Zelfstandig kan werken, maar ook een teamspeler is;
- Inspireert;
- Goed Engels spreekt en schrijft;
- Een flexibele houding heeft;

Wij bieden:
- een uitdagende opdracht die als project kan worden afgerond;
- een inspirerende werkomgeving;
- mogelijkheid om deel te nemen aan een 6-daags persoonlijk leiderschapsprogramma;
- kennismaking met andere culturen
- werken in een multicultureel team
- een Nederlandse stagebegeleider in Nepal
Surf voor meer informatie naar: www.mountainchildcare.org
De functie kan per direct ingaan, maar loopt doorgaans van september t/m januari of van
februari t/m juni. Spreekt de stageplek je aan? Stuur dan een CV met motivatiebrief naar:
Mark Simons
E mark@mountainchildcare.org
T M +31 6 402 198 30
S Skype mark.simonsmcc
Twitter mountnchildcare
Facebook MountainChildCare
I www.mountainchildcare.org

