Vacature: Stagiair(e) Communicatie
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 Purpose)
samen als één organisatie onder de naam Defence for Children. Defence for Children heeft 30 medewerkers.
Vacature:
Stageperiode:
Startdatum:
Afdeling:
Stagevergoeding:

Zes maanden (drie tot vijf dagen per week)
september 2017
Communicatie
€ 150,- tot € 250,- per maand (afhankelijk van het aantal werkdagen per week)

De afdeling Communicatie bestaat uit twee communicatieadviseurs onder directe leiding van de directeur. De afdeling
verricht werkzaamheden, die variëren van corporate communicatie, persvoorlichting, campagnes, acties, lanceren van
publicaties tot website en sociale media beheer.
Werkzaamheden:
Je schrijft nieuwsberichten over verschillende kinderrechtenthema’s voor onze websites en nieuwsbrieven. Daarnaast
schrijf je mee aan persberichten, help je mee met de organisatie van diverse activiteiten voor campagnes en acties.
Defence for Children is een organisatie die inspeelt op de actualiteit, er komen dus ook veel last-minute klussen zoals
het ondersteunen bij media-aanvragen. Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de communicatieadviseurs.
Kennis, vaardigheden en competenties:
•
je bent HBO of WO-student Communicatie;
•
je hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en mensenrechten;
•
je bent goed in het snel doorgronden van inhoudelijke teksten;
•
je houdt van schrijven en organiseren;
•
je bent flexibel, vasthoudend en werkt accuraat;
•
je denkt niet in standaard antwoorden, maar je bent creatief;
•
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 veiligheidsbeleid 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 functie, stuur dan je reactie en CV voor 16 juli 2017 uitsluitend via de e-mail naar:
m.vandepavert@defenceforchildren.nl.
Voor nadere informatie kunt u bellen met Daniëlle de Jong op telefoonnummer 071-5160980.

