
Stagiair communicatie bij SDG Nederland

SDG Nederland, de stichting die bijdraagt aan het behalen van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland, zoekt een stagiair communicatie.
Je helpt ons zoveel mogelijk impact te maken op weg naar 2030, door zowel
een groep koplopers als het brede publiek te betrekken. Je zit op het
kruispunt tussen duurzaamheid en communicatie, en je wil mee een verschil
maken.

Het bureau van SDG Nederland bestaat uit zes werknemers met een kantoor in het SDG House
(Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam. We willen de SDG-beweging in Nederland
versnellen door betrokken partijen te informeren, activeren en verbinden.

Wat ga je doen?

Er ligt de komende tijd heel wat op de plank.

De duurzaamheidsbeweging in Nederland wint aan kracht, en daar speelt SDG Nederland op in. Aan
de hand van de SDG’s waken we erover dat geen enkel thema achterblijft: zonder gendergelijkheid
geen eerlijk werk en zonder verantwoorde consumptie geen klimaatactie.

Om onze community en het brede publiek beter te bedienen, werken we momenteel aan een nieuwe
website. Daar ga je als stagiair mee aan timmeren. Ervaring met het schrijven van copy is dus
essentieel. Heb je al eens iets (bescheiden) gebouwd in Wordpress, da’s een pluspunt!

Ook op social media willen we nog actiever zijn. We zoeken daarom iemand die leuke, beknopte en
inspirerende tekstjes online zet - en met de online community in gesprek wil gaan. Zo willen we mooie
voorbeelden in beeld brengen, onze eigen events en die van anderen promoten, en een zo groot
mogelijke groep laten zien hoe ze met de SDG’s aan de slag kunnen.

Waar je ook een verschil kan maken, is bij het portretteren van koplopers. In interviews (video, foto &
tekst) gaan we inspirerende organisaties en kmo’s vragen hoe zij de duurzame doelen implementeren.
Creëer jij met je telefoon of camera (of gewoon met je pen) inspirerende stukjes? Top!

Tenslotte spring je bij waar nodig. Dat doen we overigens allemaal. We zijn een klein en vriendelijk
team, dus iedereen helpt elkaar. Communicatiemanager Samuel stuurt je aan.

Wie zoeken we?

● Een proactieve en ambitieuze stagiair die minimaal drie dagen per week beschikbaar is;
● Idealiter volg je een communicatieopleiding of heb je communicatie-ervaring;
● Ervaring in Wordpress, MailChimp & Adobe is een pluspunt;
● Ervaring in het maken en bewerken van beeld en video is een pluspunt;
● Je hebt affiniteit met duurzaamheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
● Je schept er plezier in je steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Herken je jezelf hierin?

● Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar;
● Minimaal HBO werk- en denkniveau;
● Je kunt pakkend en bondig schrijven;
● Je hebt voeling met sociale media en online communicatie;
● Je bent sociaal, betrokken en initiatiefrijk;
● Je bent georganiseerd en houdt overzicht;
● Je hebt kennis van en interesse in de SDG's.

Wij bieden:

● Kans om bij te dragen aan een eerlijke, duurzame en inclusieve wereld;



● Begeleiding door de communicatiemanager;
● De mogelijkheid om deels thuis te werken en deels op ons kantoor in het KIT in Amsterdam;
● Een marktconforme stagevergoeding;
● Een netwerk van professionals, jongeren en andere burgers die de SDG's willen behalen;
● Inhoudelijke kennis op het gebied van de SDG's;
● Een mooie aanvulling op je cv, inclusief een aanbeveling bij goed functioneren.

We zoeken iemand die relatief snel kan starten. Stuur uiterlijk voor 19 november je CV en
motivatiebrief naar Samuel Hanegreefs via info@sdgnederland.nl. Fijn als je een of meerdere
voorbeelden kan bijvoegen van dingen die je al gedaan hebt op vlak van communicatie.
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