
 
 

Stagiair 
Communicatie & 
PR  
40 uur | 6 maanden | vanaf september 2020  
Amsterdam | € 300,- per maand | Non-profit

Dance4Life werkt wereldwijd samen 

met jongeren en bekende 

ambassadeurs als Hardwell, The 

Partysquad en 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 er zoveel mogelijk 

Nederlandse jongeren en volwassenen 

Dance4Life (her)kennen via onze 

communicatiecampagnes en ludieke 

PR-acties met BN’ers!  
 
Tijdens de stage 

 Ontwikkel jij je tot een echte pro in 
copywriting voor diverse doelgroepen, 
omdat jij verantwoordelijk bent voor 
diverse copywriting projecten 

 Leer je hoe jij zorgt voor sterke relaties 
met het PR-netwerk van Dance4Life, zoals 
BN’ers/influencers en hun management, 
journalisten en redacties van (online) 
media 

 Ontpop jij je tot een ware community 
manager, want jij bewaakt het online 
contact met de Nederlandse jongeren die 
Dance4Life benaderen via social media 

 Maak je onze online achterban 
enthousiast voor nieuwe resultaten en 
informatie over onze internationale 
lesprogramma’s   

 Leer je de kneepjes van het productie vak, 
want jij mag mee tijdens productiedagen 
van videocontent 

 Ondersteun je het Communicatie & PR 
team en office manager bij uiteenlopende 
productionele werkzaamheden 
 

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

 
Wij zoeken jou als 

 Regelen en organiseren in jouw bloed zit 

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

 Instagram en Tiktok je favoriete bezigheden 
zijn  

 Schrijven en redactiewerk een passie van je is 

 Je een relevante HBO/WO studie volgt zoals 
Communicatie of Journalistiek (3e of 4e jaars) 

 Je het leuk vindt om online content te maken 
en te selecteren voor diverse doelgroepen 

 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 het Communicatie & 
PR team en werkt nauw met hen samen, 
zodat jij zoveel mogelijk leert 

 Je denkt creatief mee en wordt betrokken bij 
het bedenken van nieuwe campagnes en PR-
acties samen met onder andere BN’ers  

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

 
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 voor 11 juni een e-mail met een motivatie en 
CV naar Lisanne Mom (Hoofd Communicatie & 
PR) Lisanne@dance4life.com 
 
Ook voor vragen over de stage of Dance4Life kun 
je contact opnemen met Lisanne! 

http://www.dance4life.nl/
mailto:Lisanne@dance4life.com

