Loop je over van de sales ideeën waarmee je Habitat bij bedrijven op de kaart zet? Weet je als geen
ander hoe je bestaande donateurs met mooie rapportage betrokken houdt? Ben jij een doorzetter,
zelfstandig en een kei in plannen? En vind jij ook nog eens een vette pré dat je met jouw stage een
steentje bijdraagt aan een wereld waarin iedereen een veilig dak boven zijn hoofd heeft?
Dan ben jij wellicht de stagiair internationale projecten & sales die wij zoeken!
Vanaf het moment dat je bij ons binnenstapt tot het eind van je stage draai je volledig mee in het
fondsenwerving en projecten team. Je krijgt je eigen (deel)taken maar werkt vooral mee aan de
projecten die worden ondersteund door onder andere de Postcode Loterij – je volgt deze projecten
in bijvoorbeeld Cambodja en Oeganda op de voet door met onze collega’s ter plaatse te mailen en
skypen over de te behalen resultaten. Een mooie manier om ervaring op te doen op het gebied van
interculturele communicatie. Met de informatie rapporteren we terug naar de Habitat donateur en
de organisaties die ons ondersteunen.
Wat kun je verwachten
•
•
•
•

Je bekwaamt je in sales in de goede doelen branche, het schrijven van rapportage over onze
projecten, overwint stress en onverwachte hobbels en kijkt de komende zomer met trots terug
op je prestaties;
Je werkt aan 101 dingen tegelijk, leert elke dag bij over sales, de ontwikkeling in het NGO
landschap en hoe de projecten van Habitat worden uitgevoerd en helpt Habitat Nederland bij
haar ambitieuze doelstellingen;
Je krijgt een werkplek op ons kantoor in Amsterdam Sloterdijk en maakt onderdeel uit van een
klein en gezellig team vol passie en ambitie binnen een internationale non-profit organisatie;
Je krijgt een stagecontract voor minimaal 4 dagen in de week en ontvangt daarvoor een
marktconforme stagevergoeding van € 250 per maand (op basis van 40 uur per week).*

Wie zoeken wij
Voor deze meewerk-stage zoeken wij:
•
•
•
•
•

een HBO/WO-stagiair m/v die alles weet over sales en houdt van schrijven
een echte aanpakker, niet bang om fouten te maken en gefocust op resultaat;
een 3e jaar WO-bachelor, master of HBO student in de richting international business
management, business studies, international public management of een vergelijkbare studie
iemand voor wie sales geen geheimen heeft en die dol op schrijven en maken van rapportages;
een stagiair die minimaal 32 uur per week beschikbaar is gedurende minimaal 5 maanden.

Reageren
Heb je interesse in deze uitdagende stage en herken jij jezelf in de omschrijving? Stuur dan je CV en
motivatie naar: sollicitatie@habitat.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op
met Marije Minderop (020 800 2975).
Over Habitat Nederland
Habitat Nederland is onderdeel van de internationale goededoelen-organisatie Habitat for Humanity
die actief is in meer dan 70 landen. Wij bouwen aan een wereld waarin iedereen een veilig (t)huis

heeft, want wij geloven dat een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater de
basis zijn voor een beter leven.
* Ben je niet ingeschreven aan een Hoge School of Universiteit dan kan je als vrijwilliger bij ons aan de slag. De
vergoedingsregeling verschilt vanwege belastingregelgeving van de stagevergoeding. Je ontvangt als vrijwilligers een
vergoeding van € 150 per maand of een onkostenvergoeding. Meer info vind je hier.

