
STAGIAIR FUNDRAISING & EVENTS  
ORGANISEREN – EVENTS – GOED DOEL – 32/40 UUR – AMSTERDAM 

 

JOUW UITDAGING 
Jouw voornaamste taak is ondersteuning bieden aan het Fundraising & Events team. Samen zorgen jullie 
ervoor dat Dance4Life succesvolle events en fondsenwervende activiteiten neerzet. 
 
JOUW ROL  

 Je biedt ondersteuning in de productie van Dance4Life events incl begeleiding van crew & vrijwilligers 

 Je werkt mee aan alle facetten van onze events. (van brainstorm tot evaluatie) 

 Je onderhoud contact met verschillende stakeholders en krijgt de kans om een netwerk op te bouwen in de 
evenementen industrie 

 Naast ondersteuning in de evenementen werk je ook actief mee aan andere fondsenwervende projecten 

 Samen met de andere stagiaires biedt je ondersteuning aan onze office manager en het 
communicatieteam bij de dagelijkse werkzaamheden 

 

JOUW PROFIEL  

 Je bent enthousiast, een goede organisator, creatief en initiatiefrijk  

 Je bent scherp en hebt een groot verantwoordelijkheids gevoel 

 Je bent een teamplayer maar kan ook goed zelfstandig werken 

 Je vindt het niet erg om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken. 

 Je bent sterk in de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je volgt een HBO opleiding op het gebied van hospitality, events, marketing en/of communicatie 

 Werkervaring in evenementen/festivals/hospitality is een pre 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs 

 
WAT WIJ BIEDEN 

 Een meewerkstage van 32/40 uur per week vanaf september/oktober 2018 t/m januari 2019   

 Een jonge, inspirerende en leerrijke werkomgeving, waarin je samen met o.a. andere stagiaires een 
dynamisch team vormt 

 Ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid  

 Iedere dag een lekkere lunch en prachtige werkplek in hartje Amsterdam 

 De kans om een internationale organisatie van binnenuit te leren kennen 

 Een stagevergoeding van €300,- per maand (op basis van 40 uur) 

 
OVER DANCE4LIFE 

Onveilige seks en seksueel geweld vormen de snelst groeiende gezondheidsrisico’s voor jongeren 
wereldwijd. Daarom geeft Dance4Life jongeren wereldwijd zelfvertrouwen, de juiste kennis én skills om 
gezonde seksuele keuzes te maken. Check voor meer informatie: www.dance4life.nl 

 
ENTHOUSIAST? 
Stuur een e-mail met je motivatie en CV vóór 15 september naar Saskia Bos via Saskia@dance4life.com. 
Heb je vragen? Mail ons of bel naar: 020 521 66 55  

http://www.dance4life.nl/

