Functieomschrijving

Jarige Job is op zoek naar jou!
Wist je dat er in Nederland 61.000 kinderen hun
verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen
geld voor is? Maak het verschil in de samenleving
en word stagiair(e) bij Stichting Jarige Job!
Denise en Mirre zijn op dit moment onze stagiaires
en hier is Jarige Job erg blij mee! Maar aan alle
leuke dingen komt een eind: hun stageperiode is in
februari 2017 afgelopen. Zij dagen jullie uit om hen
op te volgen! Dus ben jij op zoek naar een leuke,
veelzijdige en leerzame stageplaats? Word dan
vriend van Jarige Job!
Jarige Job is een stichting die zich inzet voor
kinderen die in armoede opgroeien. De kinderen
zijn sociaal geïsoleerd. Dit houdt in dat deze
kinderen niet mee gaan op schoolreis, niet kunnen
sporten of geen muzieklessen kunnen volgen.
Daarnaast is het vieren van hun eigen verjaardag
niet vanzelfsprekend, omdat hier geen geld voor is.
Uit schaamte melden zij zich soms ziek, omdat zij
niet kunnen trakteren.
Een unieke stichting, dat is Jarige Job! Zij geeft
namelijk geen geld als hulp, maar een complete
verjaardagsbox. Zij zorgt ervoor dat dat de
kinderen weer de mooiste dag van het jaar kunnen
beleven: hun verjaardag!

Als stagiair(e) ondersteun je het Jarige Job team
en houd je je onder andere bezig met:
Social media;
Communicatie en PR rondom donaties en
initiatieven;
Participatie in verschillende goede doelen
acties;
Voorlichting geven bij scholen, sportclubs
en bedrijven;
Het begeleiden van groepen die
verjaardagsboxen komen inpakken als
teamuitje.
Wij zoeken studenten die:
-

-

Een HBO (online)marketing en
communicatie gerelateerde opleiding
volgen;
Een afstudeerplaats of meewerkstage
zoeken;
Enthousiast en veelzijdig zijn;
Affiniteit hebben met maatschappelijke
en sociale problemen;
Beschikken over goede communicatieve
en sociale vaardigheden;
De Nederlandse taal in woord en geschrift
goed beheersen;
Pro-actief en zelfstandig zijn.
Wat bieden wij jou?

-

Een leuke, veelzijdige en vooral leerzame
stage;
Uitdagende werkzaamheden;
Goede begeleiding;
Een gezellige en informele werksfeer.
Interesse?

Stuur een leuke mail met je motivatie en je CV naar
info@stichtingjarigejob.nl, onder vermelding van
“stage”. En wie weet spreken wij elkaar zeer
binnenkort!

