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JOUW UITDAGING 
Als razende reporter werk jij mee aan Schools4Life: de meest indrukwekkende scholenactie voor jongeren 
(12-16 jr.) in Nederland! Je maakt content waarmee je jongeren online betrekt bij Dance4Life en hen inspireert 
om in actie te komen en geld in te zamelen. Via Whatsapp en onze socials sta je de hele dag in contact met 
de deelnemende jongeren en weet jij precies wat er speelt! Zo werken we samen aan een toekomst waarin 
jongeren wereldwijd zelf gezonde seksuele keuzes kunnen maken. 
 
JOUW ROL  

 Je bedenkt en maakt leuke en aansprekende online content over Schools4Life.  

 Je bezoekt gastlessen en acties op scholen in heel Nederland en doet daarvan live verslag. 

 Jij zorgt voor zoveel mogelijk interactie op onze social media kanalen.  

 Je schrijft en verstuurt nieuwsbrieven voor jongeren, docenten en partners van Dance4Life 

 Je beantwoordt alle vragen van leerlingen via de Schools4Life WhatsApp. 

 Je maakt social media rapportages aan de hand van een online meettool. 

 Je biedt ondersteuning aan onze office manager en het communicatieteam bij de dagelijkse 
werkzaamheden. 

 

JOUW PROFIEL  

 Je bent enthousiast, representatief en sociaal betrokken.  

 Je bent creatief en weet jongeren (12-16 jr.) bezighoudt. 

 Je bent zelf actief op sociale netwerken als Instagram en Snapchat. 

 Je kunt goed schrijven en social content creëren.  

 Je vindt het niet erg om af en toe ’s avonds te werken. 

 Je schrijft in foutloos Nederlands. 

 Je volgt een MBO/HBO opleiding op het gebied van multimedia, communicatie of design.  

 Vaardig met Photoshop, Illustrator, Première en/of Indesign is een fijne bijkomstigheid! 

 In het bezit zijn van een rijbewijs is een pré. 

 
WAT WIJ BIEDEN 

 Een meewerkstage van 32/40 uur per week vanaf januari 2019 t/m juni/juli 2019.   

 Een jonge, inspirerende en leerrijke werkomgeving, waarin je samen met o.a. andere stagiaires een 
dynamisch team vormt. 

 Veel ruimte voor eigen inbreng, verantwoordelijkheid en creativiteit. 

 Iedere dag een lekkere lunch en prachtige werkplek in hartje Amsterdam 

 De kans om een internationale organisatie van binnenuit te leren kennen. 

 Een stagevergoeding van €300,- per maand (op basis van 40 uur). 

 
OVER DANCE4LIFE 

Onveilige seks is het snelst groeiende gezondheidsrisico voor jongeren wereldwijd. Daarom geeft Dance4Life 
jongeren wereldwijd zelfvertrouwen, kennis én skills om gezonde seksuele keuzes te maken. Schools4Life is 
de scholenactie van Dance4Life in Nederland en motiveert jongeren om in actie te komen voor hun 
leeftijdsgenoten die dagelijks het meest te maken hebben met de risico’s op en gevolgen van onveilige seks. 
Schools4Life bestaat uit een kick-off dag, gastlessen op middelbare scholen en een aansluitende actieperiode 
waarin alles op alles wordt gezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor jongeren wereldwijd. Zie voor 
meer informatie: dance4life.nl  

 
ENTHOUSIAST? 
Stuur vóór 1 november 2018 een e-mail met je motivatie en CV naar Hadewich Rieff: 
Hadewich@dance4life.com. Heb je vragen? Mail ons of bel naar: 020 521 66 55 en vraag naar het 
scholenteam. 
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