Habitat Nederland is op zoek naar een

Stagiair Corporate Partnerships
(Voor 32-40 uur per week, per 1 september 2022)
Ben jij een enthousiaste, zelfstandige en leergierige student met een commerciële instelling? Geeft
werken voor een non-profit organisatie, die vindt dat iedereen recht heeft op een veilig dak boven
zijn hoofd, net dat beetje extra motivatie voor jou?
Dan is deze stage echt iets voor jou.
Habitat Nederland is per 1 september 2022 op zoek naar een enthousiaste stagiair ter
ondersteuning van Habitats’ werk op het gebied van corporate partnerships. De stage richt zich op
het onderzoeken van kansen voor Habitat binnen het bedrijfsleven.
Wat kun je verwachten?
•

•
•
•
•

Je werkzaamheden bestaan uit:
- Het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen binnen kleine en middelgrote (bouw)
bedrijven
- Het bijdragen aan nieuwe corporate partnerships voor Habitat door onderzoek en het
bijhouden van trends;
- Onderzoek naar en meedenken over nieuwe samenwerkingen voor Habitat;
- Profielen maken van bedrijven;
- Verkregen informatie verwerken en bijhouden in de database.
- Ontwerpen van communicatiematerialen.
Je maakt onderdeel uit van een klein team dat met passie en ambitie werkt aan de Nederlandse
doelstellingen binnen een internationale non-profit organisatie.
Daarnaast hoor je ook bij Habitats internationale netwerk en krijg je de kans bij te dragen aan
de wereldwijde missie van Habitat: een veilig huis voor iedereen.
Je krijgt een stagecontract voor 32 tot 40 uur per week en ontvangt daarvoor een
marktconforme stagevergoeding van € 250 per maand (op basis van 40 uur per week).
Thuiswerken is mogelijk, maar verwacht minstens 2 dagen aanwezig te zijn op ons kantoor in
Hoofddorp.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een derdejaars HBO, WO bachelor of master student:
•
•
•
•
•

met een opleiding zoals bedrijfskunde, commerciële of internationale economie, internationale
betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, of iets vergelijkbaars.
die minimaal 3 maanden beschikbaar is voor minimaal 32 uur per week;
die enthousiast is over de doelstelling en werkwijze van Habitat;
die de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst;
met een proactieve en flexibele instelling en een gezonde dosis opportunisme.

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 2970).

Over Habitat Nederland
Habitat Nederland is onderdeel van de internationale non-profitorganisatie 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.

