
 
 

 

 

 

De Evert Vermeer Stichting is op zoek naar een stagiair(e) met 
organisatorisch talent 
 
De Evert Vermeer Stichting (EVS, www.evertvermeer.nl) streeft ernaar dat de stem van 
mensen in ontwikkelingslanden doorklinkt in de Nederlandse en Europese politiek. Dat is 
hard nodig, want de belangen van ontwikkelingslanden worden nog te vaak genegeerd, 
waardoor ontwikkeling wordt belemmerd. Daarom is de EVS híer actief om de situatie van de 
mensen elders te verbeteren. 
  
Voor draagvlak in Nederland is het van groot belang dat mensen betrokken worden en 
blijven bij internationale samenwerking. Daarom organiseert de EVS diverse workshops, 
symposia en debatten.  
 
De EVS is op zoek naar een student(e) die:  
- Beschikt over kennis van en/of affiniteit met internationale samenwerking en politiek; 
- Goed kan organiseren en in staat is om kennis om te zetten in concrete ideeën;  
- Initiatiefrijk is en zelfstandig kan werken in een drukke omgeving;   

-  Op het moment van de stage staat ingeschreven aan een Universiteit of HBO. 
  
Wat houdt deze stage in?  
Je assisteert bij de inhoudelijke en logistieke organisatie van diverse workshops en debatten. 
Zo ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor organisatie van een debat over een actuele 
situatie in Afrika, bepaal jij de insteek en zoek je geschikte partners en sprekers. In de 
voorbereiding werk je mee aan de promotie van het evenement, opzet van de workshop en 
het draaiboek. De stageperiode loopt van augustus 2013 tot en met december 2013. Je 
werkt vier dagen per week (28 uur).  
  
Wat bieden wij?  
Een leuke collegiale werksfeer, veel ruimte voor eigen initiatief en een goede 
stagebegeleiding. Tijdens deze stage maak je kennis met ontwikkelingsorganisaties, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van internationale samenwerking evenals 
het politieke proces in de Nederlandse en Europese politiek. De stagevergoeding bedraagt 
375 euro per maand.  
  
Solliciteren? 
Mail dan je motivatiebrief met CV vóór 30 juni naar Hodan Warsame: 
hwarsame[at]evertvermeer.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 1 tot 5 juli. Zie 
ook www.afrikadag.nl en onze facebookpagina. 
 


