
 
 

Stagiair Communicatie en Fondsenwerving  

Werken bij een internationale NGO, in een klein en flexibel kernteam, met 
gepassioneerde mensen die zich inzetten voor één gezamenlijk doel: een gezonde 
basis voor iedereen. Spreekt dit jou aan? Dan is dit je kans om als stagiair 
Communicatie en Fondsenwerving je vaardigheden in te zetten voor Simavi.  

Ga jij ons helpen om het merk Simavi sterker en groter te maken? Binnen ons 
communicatie- en fondsenwervingsteam zijn wij op zoek naar een gedreven en 
ambitieuze student die vanaf september 2017 het team komt versterken. Vanaf de 
eerste dag bied je volledige ondersteuning en krijg jij je eigen verantwoordelijkheden 
binnen ons team.  

Als C&F stagiair hou jij je bezig met communicatie, marketing en evenementen. 
Hieronder valt het bekender maken van Simavi en ons werk onder onze Nederlandse 
doelgroep. Dit doe je door het mee-ontwikkelen en uitvoeren van social media 
strategieën, het schrijven van artikelen voor op de website, het bijhouden van onze 
online fotocatalogus en het verbeteren van onze online vindbaarheid door middel van 
SEO. Daarnaast hou jij je bezig met het meten van deze verbeteringen met behulp 
van Google Analytics.  

Ten slotte ben je ook verantwoordelijk voor de organisatie en ondersteuning in de 
uitvoering van onze campagnes en evenementen, zoals Wereld Water dag, Word een 
Waterheld en Wereld Toilet Dag. Hierbij schenk je aandacht aan de communicatie 
naar partners, relatiebeheer en logistiek. Er is ook de mogelijkheid voor het uitwerken 
en onderzoeken van nieuwe evenementen. Hierbij werk je nauw samen met onze 
collega’s van andere afdelingen. 

Deze stage is erg leerzaam en afwisselend: je bent zowel op redactioneel gebied als 
op uitvoerend gebied bezig en leert hierdoor de dynamiek van een NGO goed 
kennen. 

Ben jij iemand met een liefde voor schrijven en social media, die niet schrikt van 
termen als SEO, CMS en Google Analytics en houd je ervan om dingen te 
organiseren? Ben je iemand die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken? En 
ben je voor minimaal 4 maanden 4 dagen per week beschikbaar voor een volwaardige 
meewerkstage? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Profiel 

Jij hebt: 
- Affiniteit met NGO branche 
- HBO/ WO denkniveau 
- Een sterke pen  
- Een Marketing-, Communicatie- of commerciële achtergrond 
- Een proactieve houding 
 
Daarnaast ben je: 



 
 

- Organisatorisch sterk 
- Creatief 
- Een team player 
- Flexibel 
 

Bedrijfsomschrijving 
Simavi is een internationale ontwikkelingsorganisatie. In kwetsbare gebieden in 
Afrika en Azië investeren wij daarom in een gezonde basis: schoon drinkwater, 
toiletten en een betere dagelijkse hygiëne. Maar ook in seksuele voorlichting, 
(gezinsplanning en) gezonde zwangerschappen en bevallingen. 
 

Wat wij bieden 

Simavi biedt een interessante en leerzame stageplek waar jij je kan ontwikkelen 
binnen je vakgebied met goede begeleiding. Naast de verantwoordelijkheid die je 
krijgt, kun je rekenen op een passende vergoeding. 

Contact 

Wil jij werkervaring opdoen in een dynamische, internationale omgeving en ben jij de 
persoon die wij zoeken? Stuur dan je CV met korte motivatie naar 
kitty.schoenmaker@simavi.nl o.v.v. stagiair C&F. Neem ook voor vragen contact op 
met Kitty Schoenmaker, email of tel: 088 313 15 00. 


