Stagiair(e) digitale communicatie (beeldbewerking, video en tekst), UNHCR Nederland
Jij bent creatief, hebt een sterk gevoel voor vormgeving en zoekt graag naar nieuwe manieren om
(bewegend) beeld in te zetten voor fondsenwervende communicatie. Natuurlijk draai je ook je hand niet
om voor het vertalen en/of schrijven van wervende teksten voor verschillende (online) kanalen.
Wat ga je doen?
Meedenken, vormgeven, editen en publiceren van content in beeld en tekst, specifiek gericht op het
werven van nieuwe donateurs en het versterken van onze relatie met bestaande donateurs. Jouw
materialen zetten we in op websites, social media en e-mailcontact met donateurs en supporters. Ook werk
je mee aan het uitrollen van nieuwe communicatietrajecten en verzorg je waar nodig donor care. Als
stagiair(e) word je begeleid maar krijg je ook veel vrijheid om jouw creativiteit in praktijk te brengen.
Jouw Profiel
 Je volgt of hebt een relevante opleiding op VMBO, HBO of WO niveau (bijvoorbeeld nieuwe media
& digitale cultuur, journalistiek of communicatie);
 Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels;
 Je kunt goed overweg met beeldbewerking programma's zoals Photoshop en Premiere Pro;
 Je hebt aantoonbare ervaring met het produceren, editen en uploaden van content;
 Je bent enthousiast en sociaal en je vindt het leuk om actief informatie te vergaren;
 Je hebt affiniteit met het werk van UNHCR.
UNHCR Nederland
Als stagiair(e) maak je deel uit van het team Fondsenwerving & Partnerships van UNHCR Nederland (Private
Sector Partnerships). Sinds 2016 werven we actief fondsen in Nederland. We zijn een klein, ambitieus team
dat hard groeit. Als stagiair(e) word je begeleid door onze communicatiespecialist en zal je samenwerken
met onze fondsenwerver(s) en collega’s van Externe Relaties binnen Nederland, maar ook met onze
internationale collega’s in o.a. Brussel en Kopenhagen. Er is een stagevergoeding beschikbaar.
Locatie:
UNHCR Nederland, Den Haag
Solliciteren:
We zoeken een stagiair(e) die ons team vanaf 1 juni 2018 voor een periode van minimaal 3 tot maximal 6
maanden komt versterken. De deadline om te reageren op deze vacature is 7 mei 2018.
Applications:
Stuur je motivatiebrief en Personal History Form (P11) o.v.v. PSP NL intern digital communications’ naar
bellwink@unhcr.org. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Als je een vraag hebt over de vacature kan je terecht bij Joosje Bellwinkel, bellwink@unhcr.org. P11
formulieren zijn beschikbaar voor download via www.unhcr.org/recruit/p11new.doc.
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