vacature voor een gedreven

stagiaire Communicatie
(m/v) I
3 of 4 dagen per week

Stageplaats
Heb je zin in een hele bijzondere en uitdagende afstudeerstage met een internationaal tintje?
Mountain Child Care zoekt een afstudeerder Communicatie die zich minimaal 6 maanden in
een inspirerende klus wil vastbijten. Mountain Child Care maakt een groeifase door en
ontwikkelt zich van startup naar een volwassen ontwikkelingsorganisatie. Daarbij hoort een
nieuwe, missie, communicatiestrategie, een nieuwe huisstijl en website.
Wij zoeken een gedreven stagiaire met lef (m/v) die dit project samen met een
communicatie-expert en ons team kan uitvoeren om onze organisatie van startup naar
professional te laten groeien. Denk hierbij aan het bouwen van een nieuwe website,
communicatiestrategie mee uitdenken, social media uniform en in lijn maken met de website
en nieuw brochure materiaal schrijven en laten opmaken, aanleveren van content voor onze
verschillende communicatiematerialen en onze huisstijl transformeren naar de missie van
nu. De stage vindt grotendeels plaats in Nederland. Het is mogelijk om tijdens de stage naar
Nepal te gaan en aan een QuestTrek deel te nemen als onderdeel van je persoonlijke
ontwikkeling en om onze organisatie te leren kennen.

Mountain Child Care - Making talent work.
Mountain Child Care is een innovatieve NGO uit Nederland die persoonlijk leiderschapsprogramma’s organiseert in Nepal. Om wees- en voormalig straatjongeren zicht op een
goede toekomst te geven, biedt de stichting hen een Quest Trek aan: een zesdaagse
trektocht in de Himalaya’s met loopbaanbegeleiding. Per keer trekken twaalf Nepalese
tieners de bergen in op zoek naar hun talent. Naast de begeleiders van Mountain Child Care
gaan per Trek ook Nederlandse jongeren mee, die via sponsoractiviteiten de tocht voor hun
Nepalese leeftijdsgenoten mogelijk maken. Het lopen door de overweldigende natuur, de
gedegen aanpak en de culturele uitwisseling zorgen ervoor dat de jongeren zich openen en
zelfbewuster worden. Ze ontdekken wat ze werkelijk willen en kunnen, en ze boren de
wilskracht aan die nodig is om daar werk van te maken. Na de Quest Trek biedt de een
effectief na-traject aan van een jaar waardoor de jongeren hun talent gaan leven. De aanpak
is uniek en bekroond tot Inspirerend Onderwijsvoorbeeld 2014 in het bijzijn van de Dalai
Lama. Voor de groei van de organisatie is Mountain Child Care op zoek naar een excellente
stagiaire communicatie.

Taken
−

het bouwen van een nieuwe website (Wordpress);

−

het meehelpen uitdenken en implementeren van een nieuwe communicatiestrategie;

−

de social media laten aansluiten op de website;

−

de website intuïtief maken;

−

nieuw brochure materiaal schrijven en (laten) opmaken;

−

het bedenken en schrijven van content voor onze verschillende
communicatiematerialen;

−

het meedenken aan een huisstijl die aansluit bij een nieuwe missie;

-

het ontwikkelen van een prikkelende social media campagne.

Profiel
We zijn op zoek naar stagiaire Communicatie die:
-

Een relevante opleiding volgt;

-

Minimaal 3e-jaars, liefst 4e-jaars is;

-

Minimaal hbo-denkniveau heeft;

-

Een eigen kijk heeft op communicatie;

-

Affiniteit heeft met persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelingswerk;

-

Zich inhoudelijk kan verplaatsen in het gedachtegoed van de organisatie en in de
beweegredenen van jongvolwassenen om al dan niet op Quest Trek te gaan;

-

Deze beweegredenen kan vertalen in prikkelende en (visueel) aantrekkelijke
proposities;

-

Minimaal drie dagen in de week beschikbaar is;

-

Zich uitmuntend kan verplaatsen in verschillende doelgroepen;

-

Zelfstandig kan werken, maar ook een teamspeler is;

-

Inspireert.

We bieden:
-

een uitdagende opdracht die als project kan worden afgerond;

-

een prettig kantoor in Utrecht;

-

een inspirerende werkomgeving;

-

mogelijkheid om deel te nemen aan een 6-daags persoonlijk leiderschapsprogramma
in Nepal als onderdeel van de stage;

-

mogelijkheid tot het nieuwe werken.

Surf voor meer informatie naar: www.mountainchildcare.org
Ben jij een change maker die door middel van communicatie
mee wil bouwen aan een betere wereld? Stuur dan je
motivatiebrief en CV naar Mark Simons.
De stage kan per direct van start gaan.

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

