
 
 
De Evert Vermeer Stichting is op zoek naar een student(e) voor een stage 
Communicatie 
 
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.  
 
Om internationale samenwerking boven aan de politieke agenda te krijgen organiseert de 
EVS evenementen als de Afrikadag en voert zij een actieve politieke lobby onder de slogan 
Fair Politics.  
 
Voor draagvlak in Nederland is het van groot belang dat mensen betrokken worden en 
blijven bij internationale samenwerking. Daarom wil de EVS haar stem te laten horen o.a. via 
social media en verschillende debatten, om zo het publiek en de politiek te bereiken.  
 
Wat houdt deze stage in?  
Tijdens je stage bij de EVS krijg je volop de gelegenheid je in het veld van communicatie en 
social media te ontwikkelen. Verder help je mee bij de organisatie van debatten en lezingen 
over actuele thema’s binnen internationale samenwerking. Naast specifieke opdrachten is er 
ruimte voor eigen input en creativiteit. Je bent actief betrokken – en neemt initiatief - bij de 
volgende activiteiten binnen de organisatie: 

- Sociaal netwerk marketeer – inzetten social media platforms voor Fair Politics en de 
Afrikadag  

- Organisatie en promotie actuele debatten en lezingen 
- Content beheer en communicatie via de EVS websites 
- Uitwerken diverse online marketing campagnes en communicatieplannen  
- Opstellen en verzenden van digitale nieuwsbrieven 

 
De EVS is op zoek naar een student(e) die:  
- Beschikt over kennis van en affiniteit met internationale samenwerking en politiek; 
- Proactief en enthousiast is met een creatieve geest 
- Interesse heeft in Nieuwe Media   
- Zich durft te mengen in de (online) inhoudelijke discussie over internationale samenwerking 
- Initiatiefrijk is en zelfstandig kan werken in een drukke omgeving   

- Op het moment van de stage staat ingeschreven aan een Universiteit of HBO. 
 
Wat bieden wij?  
Een leuke collegiale werksfeer en een goede begeleiding. 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 vergoeding bedraagt 375 euro per maand. De stageperiode loopt van augustus 
2013 tot en met december 2013. Je werkt vier dagen per week (28 uur).  
 
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. 


