Stagiair project en communicatie SDG3 Alliantie
Zit jij in de afstudeerfase van je studie en ben je op zoek naar een betekenisvolle stage? Heb
je affiniteit met duurzaamheid, de Sustainable Development Goals en publieke gezondheid?
En heb je ervaring met communicatie, organiseren en netwerken? Dan hebben wij een
inspirerende stageplaats voor jou.
Wij zijn op zoek naar een student die zich wil inzetten voor de SDG3 Alliantie. Eén van de 17
SDG Allianties in Nederland, gericht op het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Gezondheid en
Welzijn’, in Nederland en het buitenland. We zetten in op de drie kansen ‘global health’ in
opleidingen, een gezonde planeet en mentale gezondheid. Leden van de Alliantie zijn naast
Alles is Gezondheid en KIT Royal Tropical Institute onder meer Wemos, IFMSA-NL en NVTG.
De stage bestaat uit zowel strategische planning en het uitwerken van een
communicatie-infrastructuur voor de Alliantie, als bijdragen aan de actie-agenda van de drie
‘kansen’.
Werkzaamheden zijn onder andere:
●

Voorbereiden van vergaderingen en organiseren van (online) evenementen;

●

Contact onderhouden met de leden van de SDG3 Alliantie;

●

Communicatiekanalen onderhouden en helpen met uitbouwen communitiy;

●

Inhoudelijke werkzaamheden, zoals het in kaart brengen van partners of recente
nieuwe publicaties, gericht op het ondersteunen van een van de kansen.

Praktische info
●

Start: wij hebben voorkeur voor iemand die zo snel mogelijk beschikbaar is.

●

Duur: 2-3 dagen in de week, voor ten minste 3 maanden.

●

Team waarmee je samenwerkt: de twee coördinatoren en andere leden van de SDG3
Alliantie; collega's van SDG Nederland; collega's bij KIT en Alles is Gezondheid.

●

Eisen: student HBO of WO; vloeiend in zowel Nederlands als Engels. Ervaring met
graphic design is een pré.

●

Je zult vergaderingen bijwonen, veel zelfstandig thuiswerken en het staat je vrij om af
en toe in Amsterdam bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) of bij Alles is
Gezondheid in Utrecht te komen werken.

Stuur jouw cv en motivatie snel en vóór 15 april naar info@allesisgezondheid.nl & sdg3@kit.nl
en wie weet spreken wij jou binnenkort.

