
 

Vacature stagiair Brede Beweging bij SDG Nederland 
 
Stichting SDG Nederland faciliteert een groeiende beweging van ruim 800 partijen die allemaal             
bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).  
 
Naast het faciliteren van dit professionele netwerk, betrekken we ook een breder publiek bij de               
doelen. Dat doen we onder meer met de SDG Stedentrip, SDG Action Talks en het organiseren van                 
de jaarlijkse SDG Action Day. Met de rubriek Doe Mee! bieden we handvatten om zelf actie te                 
ondernemen. 
 
We zijn op zoek naar een proactieve en positieve stagiair die we kunnen betrekken in alle activiteiten.                 
Of je nu mee het land in gaat, online workshops en meet-ups ondersteunt of social media berichten                 
schrijft, overal draag jij de SDG's uit en maak je iedereen, van grote organisaties tot je                
buurman/vrouw enthousiast om concreet met de SDG's aan de slag te gaan. Heb je zelf een                 
interessant afstudeerthema dat hier helemaal bij past? Dan kun je ruimte en tijd krijgen hier invulling                
aan te geven. 
 
Herken je jezelf hierin? 
➔ Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar; 
➔ Minimaal HBO werk- en denkniveau; 
➔ Sociaal, betrokken en initiatiefrijk; 
➔ Georganiseerd, houdt overzicht; 
➔ Kan pakkend en bondig schrijven; 
➔ Kennis van en interesse in de SDG's; 
➔ Trekt graag het land in om bijeenkomsten bij te wonen; 
➔ Vindt het leuk om te presenteren voor een groep en/of wil graag presentatie skills verbeteren. 

 
Het is een pré als je kennis van Wordpress hebt en flyers kan vormgeven, en als je zelf een groot                    
(jongeren) netwerk hebt waar je de SDG's kunt uitdragen. 
 
Wij bieden: 
★ Concreet aan de slag voor een eerlijke, duurzame en inclusieve wereld!; 
★ Begeleiding van twee projectmanagers Brede beweging; 
★ De mogelijkheid om deels thuis te werken en deels op ons kantoor in het prachtige KIT 

(Instituut voor de Tropen) in Amsterdam; 
★ Een marktconforme stagevergoeding; 
★ Een groot netwerk van professionals, jongeren en andere burgers die geïnteresseerd zijn in 

het halen van de SDG's; 
★ Inhoudelijke kennis op het gebied van de SDG's; 
★ De mogelijkheid om "SDG Voice" te worden (waarbij je presentaties mag geven over de 

SDG's aan leuke groepen mensen/jongeren) en dit programma mee helpen opzetten; 
★ Gratis toegang op SDG Action Day 2020; 
★ Een mooie aanvulling op je cv, inclusief een aanbeveling bij goed functioneren; 
★ De mogelijkheid om je stage te combineren met een afstudeerproject. 

 
De stage kan 25 september op SDG Action Day starten!  
 
Gesprekken vinden plaats op woensdag 16 september en donderdag 17 september. 
 
Stuur uiterlijk zondag 13 september je CV en motivatiebrief of video (max 2 min.) naar Mena Leila                 
Kilani en Ivy de Bruijn via info@sdgnederland.nl.  
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