Vereniging van Fondsen in Nederland

Vacature Stagiair Communicatie
FIN – Branchevereniging van Fondsen, Den Haag
De FIN is dé belangenvereniging van goede doelen fondsen in Nederland. 350 fondsen zijn lid van de
FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden, zoals maatschappelijk welzijn,
natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.
De kerntaken van de FIN zijn:
−
−
−

Belangenbehartiging bij overheid en politiek
Stimulering van kennisdeling en professionalisering
Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie

De FIN is een kleine maar dynamische organisatie bestaande uit 3 teamleden en een betrokken
bestuur van 6 (oud)directeuren van FIN-leden.
www.verenigingvanfondsen.nl
Vacature
De FIN is op zoek naar een stagiair die wil meehelpen met de bouw van de nieuwe website.
Niveau:

HBO / WO

Stagevergoeding:

In overleg

Startdatum:

In overleg

Locatie:

Den Haag, Koninginnegracht 15 – reiskostenvergoeding mogelijk

Stage duur:

2 – 3 maanden, aantal uren in overleg

Benefits:

Ideale kennismaking met de goede doelen sector, goede begeleiding door
professionals, stevige en inhoudelijke stage-opdracht met veel potentieel
voor leerdoelen

Stage-opdracht
Het FIN-team is hard bezig met het bouwen van een nieuwe website in samenwerking met een
externe product-owner en een gespecialiseerde media & communicatie bureau. Het FIN team is
verantwoordelijk voor de content van de site en daar kan jij in een meewerk stage aan bijdragen. Het
gaat zowel om het overzetten van informatie van de oude naar de nieuwe site, als het schrijven van
nieuwe content. Daarnaast moet er foto- en ander beeldmateriaal worden geselecteerd en, waar
nodig, gemaakt.

Vereniging van Fondsen in Nederland

Profiel
Wij zoeken een kandidaat in het 3e of 4e jaar van de opleiding met:
− Affiniteit met online communicatie en marketing
− Schrijftalent
− Een opleiding, of al ervaring met web content creëren
− Een goede beheersing van de Nederlandse taal
− Goede sociale vaardigheden
Hij/zij is:
−
−
−
−
−
−

Digitaal vaardig
Sterke redactionele kwaliteit en een ‘goede pen’ (schrijft zelf)
Leergierig
Proactief
Creatief
Zelfstandig, maar kan ook in teamverband werken

Het is een pré als hij/zij:
−
−
−

Ervaring heeft met een Content Management Systeem (CMS)
Met Photoshop en/of Illustrator overweg kan
Kennis heeft van SEO

Informatie en sollicitatie
Voor een sollicitatie of meer informatie kunt je contact opnemen met Siep Wijsenbeek, directeur FIN
via 070 - 326 2753 of s.wijsenbeek@verenigingvanfondsen.nl

