
 
Stagiair productie 
scholenprogramma  
40 uur | 6 maanden | vanaf september 2020  
Amsterdam | € 300,- per maand | goed doel

Dance4Life werkt wereldwijd 

samen met jongeren en bekende 

ambassadeurs, zoals Marije 

Zuurveld, aan het grootste 

gezondheidsrisico van jongeren: 

onveilige seks. In Nederland doen 

we dat met een lesprogramma op 

middelbare scholen! Tijdens deze 

leerzame stage zorg je er samen 

met ons voor dat middelbare 

scholieren op een leuke en 

laagdrempelige manier in 

gesprek gaan over sexting en 

leren over hun wensen en 

grenzen op het gebied van seks!  
 
Tijdens de stage 

 Ontwikkel jij je tot een echte pro in 
plannen en organiseren, omdat jij ons 
lesprogramma op middelbare scholen  
van A tot Z organiseert 
 

 Leer je hoe jij zorgt voor sterke relaties 
met belangrijke partners van Dance4Life, 
zoals docenten, jongeren en onze trainers 
 

 Hou jij online contact met de jongeren die 
onderdeel zijn van het Dance4Life 
programma 
 

 Maak je docenten enthousiast om met hun 
klassen mee te doen aan het programma  
 

 Ondersteun je onze projectmanagers en 
office manager bij uiteenlopende 
productionele werkzaamheden 
 

 Ontdek jij van binnenuit hoe een ‘goed 
doel’ werkt vanuit hartje Amsterdam 

 
Wij zoeken jou als 

 Regelen en organiseren jou in het bloed zit 
 

 Je hebt een hands-on-mentaliteit en je kan je 
flexibel opstellen 

 

 ‘Pietje Precies’ jouw middle name is 
 

 Je een relevante HBO/WO studie volgt (3e of 
4e jaars), zoals Leisure Management of 
Eventmanagement  

 

 Je het leuk vindt om voor en met jongeren te 
werken 

 

 Je enthousiast bent en enorm veel zin hebt om 
samen met ons te werken aan onze droom:
een wereld waarin alle jongeren in staat zijn 
om gezonde seksuele keuzes te maken! 

 
 
Over de stage 

 5 dagen (40 uur per week) van  
september 2020 t/m januari 2021 
   

 Jij wordt onderdeel van ons scholenteam 
(Magali en Stephanie) en werkt nauw met hen 
samen, zodat jij zoveel mogelijk leert 

 

 Je denkt creatief mee en wordt betrokken bij 
het bedenken van nieuwe ontwikkelingen 
binnen het Scholenteam 

 

 Je ontvangt een stagevergoeding van €300,- 
per maand (op basis van 40 uur) 
 

 
Over Dance4Life 
Dance4Life droomt van een wereld waarin alle 
jongeren in staat zijn om gezonde keuzes te 
maken als het gaat om seks en seksualiteit. Een 
wereld waarin jongeren grenzen kunnen aangeven 
en nee - of juist ja! – kunnen zeggen tegen seks 
en waarin zij gezonde relaties ontwikkelen. Door 
middel van dans en muziek betrekken we jongeren 
bij onze programma’s, vandaar onze naam: 
Dance4Life! Vanuit ons hoofdkantoor in hartje 
Amsterdam werken we samen met jongeren in 
maar liefst 14 landen over de hele wereld, 
waaronder Nederland. Lees meer op: 
www.dance4life.nl 

 
Enthousiast? 
Stuur zo snel mogelijk een e-mail met een (korte) 
motivatie en CV naar de scholenactiemail: 
Scholenactie@dance4life.com.  
Heb je vragen over de stage of Dance4Life?  
Mail naar: Scholenactie@dance4life.com t.a.v. 
Stephanie Lacroix, laat je 06 achter en wij bellen je 
terug! 
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