Vacature: Stagiair(e) team Meisjesrechten
Een wereld in beweging, met kinderen die in de knel zitten of dreigen te raken, vraagt om een internationaal opererende
belangenbehartiger die zowel deskundig als gepassioneerd is. Dat is Defence for Children.
Over de organisatie
Met onze juridische expertise, die ons onderscheidt van andere kinderrechtenorganisaties, behartigen wij de belangen
van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch hulpverlener en adviseur staan we hen individueel of als
groep bij. Indien noodzakelijk wordt nader onderzoek verricht. Als lobbyist en pleitbezorger streven we ernaar dat hun
rechten in wetten en regels verankerd worden. Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarbij ons uitgangspunt, met als
aandachtsgebieden: kindermishandeling, kinderen in armoede, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie, seksuele uitbuiting
en meisjesrechten. Onze focus is altijd het belang van het kind. Ons werk doen wij in Nederland maar ook in diverse
landen wereldwijd via de netwerken van Defence for Children International en ECPAT International. In Nederland werken
Defence for Children en ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual
Purposes) samen als één organisatie onder de naam Defence for Children. Defence for Children heeft 30 medewerkers.
Vacature:
Stageperiode:
Startdatum:
Afdeling:
Stagevergoeding:

Zes maanden (drie dagen per week)
Maart 2018
Meisjesrechten
€ 150,-

Het team Meisjesrechten zet zich in voor het bevorderen van gelijke rechten voor meisjes in ontwikkelingslanden, met
speciale aandacht voor betere onderwijskansen en het bestrijden en voorkomen van geweld tegen meisjes. Er wordt
gewerkt aan de implementatie van het Girls Advocacy Alliance Programma (GAA), een alliantie tussen Plan Nederland,
Defence for Children en Terre des Hommes, gericht op het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en
aan het versterken van hun economische kansen door middel van lobby en advocacy. Het programma loopt van 2016 –
2020. Defence for Children voert het programma uit in Ethiopië, Ghana, Liberia en Sierra Leone.
Werkzaamheden:
Je volgt (juridische) ontwikkelingen en doet onderzoek op het gebied van de rechten van meisjes. Dit kan gaan over
gendergerelateerd geweld, schadelijke traditionele praktijken zoals meisjesbesnijdenis en gedwongen huwelijken, maar
ook over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG 5) en problematiek waar onze partners in het zuiden mee te maken
krijgen, zoals shrinking space of civil society. Je werkt mee aan publicaties en nieuwsberichten en ondersteunt hiermee
de afdeling Communicatie. Daarnaast ondersteun je het team Meisjesrechten in de taken die gericht zijn op het
managen van projecten binnen het GAA-programma en het werk van het Defence for Children International Secretariaat
in Genève.
Kennis, vaardigheden en competenties:
•
je bent student op het gebied van mensenrechten en/of ontwikkelingssamenwerking op WO-niveau BA of MA;
•
je hebt affiniteit met mensenrechten, kinderrechten of vrouwenrechten in het bijzonder;
•
je hebt interesse in het werken in een internationaal team;
•
je bent vasthoudend en werkt accuraat;
•
je kunt zelfstandig werken;
•
je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wij bieden:
•
een uitdagende stage in een klein team bij een inspirerende kinderrechtenorganisatie;
•
een dynamische en flexibele werkomgeving in het Kinderrechtenhuis in Leiden met ruimte voor eigen
verantwoordelijkheid en initiatief.
Kinderbescherming:
Defence for Children voert een actief beschermingsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van kandidaten bereidheid
tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
Reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze stage, stuur dan je uitgebreide motivatiebrief en CV op uiterlijk 25 februari 2018
uitsluitend via de e-mail naar j.brummelman@defenceforchildren.nl. Geef ook aan welke vakken je hebt gevolgd die
relevant zijn voor ons werk. Voor informatie kun je bellen met Joyce Brummelman op telefoonnummer 071-5160980.

