
  

  

 

 

 

 

Owner HR      Version date mei, 2019 

 

 

 

STAGIAIRE 

FUNDRAISING 

& EVENTS 

Dance4Life is op zoek naar een 

proactieve en flexibele stagiaire die 

goed kan plannen en organiseren en 

een echte teamplayer is.  

  

JOUW UITDAGING 

We zijn op zoek naar een proactieve Fundraising & 

Events stagiaire die stevig in zijn/haar schoenen staat 

en het leuk vindt om ondersteuning te bieden aan ons 

enthousiaste fundraise team. 

 

Je bent onderdeel van het team Fundraising & Events. 

Wij organiseren verschillende evenementen om fondsen 

te werven voor Dance4Life en jij kan daarbij helpen! Je 

bent punctueel, servicegericht, houdt van aanpakken en 

weet verschillende ballen in de lucht te houden. 

 

 

JOUW TAKEN 

 Ondersteunen bij de productie van 

fondsenwervende acties en events van 

Dance4Life 

 Meewerken aan alle facetten van events, van 

brainstormsessies tot evaluaties van 

evenementen 

 Contact onderhouden met verschillende 

stakeholders 

 Actief meewerken aan fondsenwervende 

projecten 

 Administratie van deelnemers, gasten en 

overige externen 

 Ondersteunen van de office manager en het 

communicatieteam bij de dagelijkse 

werkzaamheden 

 

JOUW PROFIEL 

 Je kunt uitstekend plannen & organiseren en 

prioriteiten stellen 

 Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld 

 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

en kan goed zelfstandig werken 

 Je hebt affiniteit met jongeren en de missie van 

Dance4Life 

 Je zit in het 3e of 4e jaar van een HBO of WO 

studie in de richting Evenementen/(media-) 

Entertainment/ Vrijetijdskunde of 

Marketing/Sales 

 Je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse & Engelse taal in woord en 

geschrift 

 Je hebt ervaring met Microsoft Word, Excel, 

Powerpoint & Outlook. 

 Relevante (vrijwilligers) werkervaring bij 

evenementen of in de Goede doelenbranche is 

een pré 

 Je bent bij voorkeur beschikbaar per 1 

september 2019 

 

WAT WE BIEDEN 

 Een spannende, dynamische én leerrijke 

omgeving voor +/- 6 maanden 

 Een stageperiode van september 2019 t/m 

februari 2020, voor 36-40 per week 

 Een stagevergoeding van € 300.- per maand 

(op basis van 40 uur) 

 Een inspirerende en bruisende werkomgeving 

in het centrum van Amsterdam 

 

 

 OVER DANCE4LIFE 

 Onveilige seks en seksueel geweld vormen de 

snelst groeiende gezondheidsrisico’s voor 

jongeren wereldwijd. Dat wil Dance4Life 

veranderen. Omdat je tijdens je pubertijd liever met 

leeftijdsgenoten over seks praat dan met 

volwassenen, traint Dance4Life juist jonge mensen 

om het Dance4Life empowerment model 

wereldwijd te verspreiden. Hierbij maken zij 

gebruik van een lesprogramma waarin muziek, 

dans, persoonlijke verhalen en activiteiten gebruikt 

worden om andere jongeren te inspireren. 

  

 Zo werkt Dance4Life samen met jongeren aan een 

toekomst waarin zijzelf gezonde seksuele keuzes 

kunnen maken. In ons kantoor aan de 

keizersgracht in amsterdam bieden we je een 

inspirerende en uitdagende werkomgeving waarin 

je deel uit maakt van een dynamisch, 

internationaal team. 

 

ENTHOUSIAST? 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je werken bij een 

inspirerende en vooruitstrevende non-profit organisatie? 
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Stuur dan VÓÓR 20 juni a.s. een email met je motivatie, 

beschikbaarheid en je CV naar saskia@dance4life.com.  

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die naar 

hetzelfde e-mailadres sturen. 

 


