Wil jij bijdragen aan een wereld waarin iedereen gezien wordt? Wil je graag aan de slag
bij een goed doel? Én heb je goede marketing- en communicatie skills? Dan is SeeYou op
zoek naar jou!
Voor de periode september 2022 tot en met januari 2023 zoeken wij een enthousiaste

Stagiair Communicatie of Marketing
(36 uur p.w.)
Wie zijn wij?
Wij zijn SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland, en zetten ons sinds
1982 in voor mensen met een visuele beperking. Wij zien hen en helpen met oogzorg,
andere medische zorg, onderwijs, werk en inclusie. Samen met hen, de lokale
gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.

Wat ga je doen?
Je komt te werken op de afdeling Fondsenwerving en Communicatie van de stichting
SeeYou, waarbij je je inzet om campagnes te ontwikkelen en je de organisatie zowel
offline als online gaat promoten. Daarnaast ga je het team helpen met:
•
•
•
•
•
•

het schrijven van teksten voor de website, social media, digitale nieuwsbrieven en
magazines;
het ontwikkelen van visuele content zoals video's, afbeeldingen en infographics;
het plannen en organiseren van (online) evenementen;
de communicatie naar de achterban;
het ontwikkelen van materialen voor scholen en kerken;
het ondersteunen van fondsenwervende activiteiten.

Wat bieden we jou?
Bij ons krijg je de mogelijkheid om veel te leren, creatief aan de slag te gaan, je eigen
inbreng naar voren te mogen brengen en zelfstandig taken op te pakken. Hierbij word je
goed begeleid en heb je wekelijks overleg over jouw voortgang. Daarnaast krijg je een
stagevergoeding en de kans om nieuwe dingen te ontdekken op het gebied van
communicatie. De bijzondere bonus van deze stage? Je werkt mee aan een betere
wereld voor mensen met een (visuele) beperking in ontwikkelingslanden.

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je volgt een HBO- of WO-opleiding in de richting Communicatie, Marketing,
Digitale Media of een soortgelijke opleiding;
Je bent beschikbaar vanaf september 2022;
Je heb interesse voor ontwikkelingswerk/non-profit;
Je bent enthousiast, flexibel en zelfstandig;
Je hebt organisatietalent;
En je bent een goede schrijver.

Is je interesse gewekt?
Herken je jezelf in het beschreven profiel en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan?
Stuur dan jouw cv met motivatiebrief naar Maud Vermeulen,
m.vermeulen@seeyoufoundation.nl. Wil je meer informatie of heb je andere vragen?
Neem dan contact met ons op of bel naar 0318-586358.

Meer weten over SeeYou?
Bekijk onze website via www.seeyoufoundation.nl!

