Stage Marketing en Fondsenwerving bij Transgender Netwerk Nederland
Stichting Transgender Netwerk Nederland (TNN) is sinds 2008 dé politieke
belangenbehartiger van trans personen in Nederland. Ons doel is om de sociale acceptatie
en emancipatie van transgender personen te bevorderen. Hiervoor ontwikkelen we
programma’s op het gebied van media, werk, onderwijs, zorg en veiligheid. Enerzijds werken
we hiermee aan empowerment van de achterban en anderzijds vergroten we de
bewustwording van genderdiversiteit bij professionals en organisaties.
We zijn per direct op zoek naar een:
Stagiair marketing en fondsenwerving
Taakomschrijving:
-Je helpt op verschillende wijzen meer traffic naar onze twee websites
(transgendernetwerk.nl en transgenderinfo.nl) te genereren
-Je zet Google Grants op een voor TNN effectieve manier in
-Je helpt bij het vergroten van de naamsbekendheid van TNN en de verspreiding van haar
boodschap door middel van het opzetten en uitvoeren van campagnes
-Je helpt bij het opzetten van samenwerkingen met influencers
-Je denkt mee over financieringsmogelijkheden die passen bij een kleine NGO als TNN
Functievereisten:
-Je bent student (of afgestudeerd) HBO, in de richting marketing
-Affiniteit met transgenderthematiek of interesse om je hier verder in te verdiepen
-Je bent flexibel en voelt je thuis in een kleine en lerende NGO
Wij bieden:
-Leuke werkdagen in ons kantoor in de Q-factory in Amsterdam
-Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief
-Een gedreven team met een mix aan ervaringen dat vooroploopt in de
transgenderemancipatie
-Een informele werksfeer en veel uitwisseling met collega’s
Omvang:
-Stageduur in overleg, maar minimaal 3 maanden
-Het aantal uren is eveneens in overleg. De stagevergoeding is afhankelijk van het aantal
uren
-Eventueel kun je de stage ook als vrijwilligersfunctie invullen
Wij moedigen kandidaten uit de transgendergemeenschap ten sterkste aan om te
solliciteren.
Interesse?
Stuur dan je CV + motivatiebrief naar info@transgendernetwerk.nl. Voor verdere informatie
over deze stage kun je op maandag, dinsdag of donderdag contact
opnemen met Elise van Alphen, directeur Transgender Netwerk Nederland op 020 - 205
0915.

