
Stage	  PURE!	  Volunteer,	  
Expedition	  en	  Foundation	  	  
Marketing/	  Communicatie/	  Media/	  Fondsenwerving	  	  
HBO	  Fulltime	  	  
Vanaf	  januari/	  februari	  2017	  
Locatie:	  Leonard	  Springerlaan	  19.	  Groningen	  	  
	  
Voor	  PURE!	  Volunteer	  &	  Expedition	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  een	  zelfstandige,	  gedreven	  en	  betrokken	  
stagiaire	  die	  ons	  wil	  ondersteunen	  op	  het	  gebied	  van	  marketing,	  communicatie,	  media	  en	  
fondsenwerving.	  Je	  werkzaamheden	  zijn	  gericht	  op	  de	  promotie	  van	  PURE!	  en	  het	  uitdragen	  van	  
onze	  boodschap.	  Daarnaast	  richt	  je	  je	  op	  het	  betrokken	  houden	  van	  onze	  (oud-‐)	  vrijwilligers	  en	  
donateurs.	  Daarnaast	  leer	  je	  tijdens	  je	  stageperiode	  veel	  over	  de	  cultuur	  in	  Azië	  en	  verbreed	  je	  je	  
internationale	  communicatiecompetenties.	  	  
	  
Werkzaamheden:	  

-‐ Contact	  met	  (oud-‐)	  vrijwilligers	  in	  de	  (after)	  sales	  van	  PURE!	  Volunteer	  &	  Expedition	  	  
-‐ Maandelijkse	  nieuwsbrief	  opstellen	  	  
-‐ Social	  media	  actief	  houden	  	  
-‐ Blogs	  schrijven	  over	  gerelateerde	  onderwerpen	  	  
-‐ Het	  bijhouden	  van	  de	  website	  	  
-‐ Het	  schrijven	  van	  fondsen	  aanvragen	  en	  projectplannen	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  donaties	  

voor	  de	  projecten	  	  
-‐ Marketingactiviteiten	  gericht	  op	  promotie	  en	  naamsbekendheid	  	  
-‐ Het	  organiseren	  van	  informatiebijeenkomsten	  en	  trainingsdagen	  	  
-‐ Helpen	  met	  het	  organiseren	  van	  evenementen	  	  

	  
Wij	  zoeken	  iemand	  die:	  	  

-‐ zelfstandig	  aan	  opdrachten	  kan	  werken	  
-‐ een	  gedreven	  en	  een	  betrokken	  persoon	  is	  
-‐ het	  leuk	  vindt	  om	  creatieve	  content	  voor	  onder	  andere	  sociale	  media	  te	  bedenken	  	  
-‐ flexibel	  is	  ingesteld	  en	  het	  leuk	  vindt	  om	  met	  eigen	  initiatieven	  te	  komen	  	  
-‐ op	  een	  enthousiaste	  manier	  onze	  boodschap	  aan	  de	  doelgroep	  kan	  overbrengen	  
-‐ het	  leuk	  vindt	  om	  door	  Nederland	  te	  reizen	  om	  op	  beurzen	  te	  staan	  en	  om	  

informatiemiddagen	  te	  organiseren.	  
	  
Wat	  bieden	  wij	  jou?	  	  

-‐ Een	  leerzame	  stage	  waar	  eigen	  initiatief	  wordt	  gewaardeerd	  	  
-‐ Een	  stageplek	  waar	  je	  veel	  leert	  over	  het	  buitenland	  en	  over	  andere	  culturen	  	  
-‐ Werken	  in	  een	  klein,	  betrokken	  en	  enthousiast	  team	  waar	  iedereen	  voor	  je	  klaar	  staat	  
-‐ Een	  leuke	  en	  verantwoordelijke	  rol	  binnen	  het	  bedrijf	  
-‐ Tijd	  om	  aan	  je	  studieopdrachten	  te	  werken.	  Er	  liggen	  meerdere	  mooie	  opdrachten	  bij	  ons	  op	  

kantoor	  in	  Groningen.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  opdracht	  kan	  zijn:	  Hoe	  houd	  ik	  oud-‐vrijwilligers	  
en	  donateurs	  betrokken	  bij	  de	  organisatie?	  	  

-‐ Tijdens	  deze	  stage	  stap	  je	  uit	  comfortzone	  en	  word	  je	  uitgedaagd	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  jij	  in	  
huis	  hebt!	  	  

	  
Ben	  jij	  die	  enthousiaste,	  gedreven	  en	  zelfstandige	  stagiaire?	  	  
	  
Solliciteren	  kan	  via	  info@purevolunteer.nl	  t.a.v.	  N.	  Westen.	  Voor	  meer	  informatie	  bezoek	  onze	  
websites:	  www.purevolunteer.nl	  en	  www.pureexpedition.nl.	  


