Missing Chapter Foundation breidt uit:
We zoeken een ambitieuze stagiair(e)!
Projectmanagement / Communicatie / Evenementen
Wij bieden een inspirerende, creatieve en professionele werkomgeving waar je veel leert. Je krijgt
goede begeleiding. Deze stage kan een opstap zijn naar een volgende baan!
De stage richt zich met name op ons WaterSpaarders programma. WaterSpaarders is een landelijke
beweging waarbij kinderen en volwassenen samen in actie komen om de gemiddelde douchetijd in
Nederland terug te brengen van 9 naar 5 minuten. De drijvende kracht achter deze beweging zijn
kinderen.
Mede dankzij jouw werk zullen duizenden kinderen in 2015 meedoen aan dit unieke programma dat
gaat over energiebesparing. Via meer 350 scholen doen inmiddels al 25.000 kinderen en daarmee
100.000 mensen door het hele land mee aan WaterSpaarders. Nieuwe scholen gaan zich aanmelden
in het voorjaar en najaar van 2015. Daar ga jij een rol in spelen.
Jij onderhoudt contacten met al de betrokken scholen en plant de WaterSpaarders gastlessen in.
Iedere klas die deelneemt aan WaterSpaarders krijgt een gastlesgever langs. Daarnaast ondersteun
jij bij events en bij communicatie rondom WaterSpaarders. Dit gaat o.a. om het plaatsen van
berichten op de website, bijhouden van social media, nieuwsbrieven opmaken en mailings gereed
maken. Binnen het ondernemende team van WaterSpaarders krijg je ook alle ruimte voor het
opzetten van nieuwe activiteiten.
Je hebt een achtergrond in bijv. marketing, communicatie, event management of bedrijfskunde en je
hebt affiniteit met kinderen en onderwijs. Je krijgt er energie van om samen te werken met scholen,
leerkrachten en kinderen en wilt graag ervaring op doen in een ondernemende professionele
organisatie die samenwerkt met veel verschillende partners.
Overzicht kerntaken :
1. Contact met scholen die deelnemen aan WaterSpaarders
 Contacten onderhouden met scholen en vragen beantwoorden via de WaterSpaarders
telefoonlijn en mail.
 De WaterSpaarders info mailbox beheren.
 Scholen koppelen met gastlesgevers en gastlessen inplannen.
 Logistiek verzorgen (verzending van materialen naar scholen).

2. Evenementen
 Ondersteuning bij het regelen van materialen (denk aan bannieren, flyers, folders,
WaterSpaarders flessen).
 Ondersteuning bij evenementen management (denk aan het draaiboek bijhouden, sprekers
en belangrijke gasten een briefing geven, contact met de betrokken partners).
 Ondersteuning bij communicatie (standaardteksten opzetten, social media beheren,
fotograaf- en videoregistratie begeleiden etc.).
3. Communicatie
 Ondersteunen in het bijhouden van de WaterSpaarders website.
 Samen met het WaterSpaarders team nieuwe inhoud bedenken voor de website en social
media.
Missing Chapter Foundation zoekt een nieuw teamlid met het volgende profiel:









Je bent open, energiek, ondernemend en professioneel en je houdt van aanpakken.
Je krijgt er voldoening uit om praktische zaken goed te regelen.
Je bent precies, accuraat en werkt toe naar een mooi resultaat.
Je vindt het leuk om met communicatie bezig te zijn.
Kom je een uitdaging tegen? Dan zoek jij naar creatieve oplossingen.
Je werkt graag samen met anderen. En het is voor jou verijkend om zowel contact te hebben
met verschillende betrokkenen bij WaterSpaarders: scholen, kinderen en partnerorganisaties
zoals Unilever, Wereld Natuur Fonds, Eneco etc.
Je wilt graag werken bij een creatieve, ondernemende en professionele organisatie.

Praktische zaken







Je kan op korte termijn starten, liefst in februari 2015.
Je bent tenminste 3 dagen beschikbaar (liefst full time).
Je bent tenminste 4 maanden beschikbaar.
Je krijgt een stagevergoeding, indicatie full time €400,-. (Details worden besproken tijdens de
sollicitatie).
Reiskosten worden vergoed o.b.v. OV 2e klas.
De Missing Chapter Foundation is gevestigd op de Parkstraat 105 in Den Haag.

Vragen of interesse?
Stuur je CV en korte motivatie naar info@missingchapter.org
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Marloes van der Have, Sr Manager Programma’s -070 34 55 106.

