
 
Vacature: Stagiair(e) Communicatie - Aflatoun Nederland 

 

Organisatie: Aflatoun International 

Locatie: Amsterdam  

Werktijd: 4/5 dagen | 6 maanden  

Salaris: Stagevergoeding (max. 350 euro p.m.) 

Startdatum: z.s.m. 

 

 

Over Aflatoun International 

Aflatoun International is een internationale stichting die zich richt op sociaal en financieel onderwijs voor 

kinderen en jeugd, gefocust op de meest kwetsbare groep. Aflatoun werkt samen met een groot partnerwerk, 

verspreid over meer dan 100 landen, om deze missie uit te voeren. Jaarlijks worden meer dan 10 miljoen 

kinderen bereikt. 

 

Functieomschrijving: 

Stichting Aflatoun International is op zoek naar een stagiair(e) voor Aflatoun Nederland. De organisatie zal de 

komende jaren flink groeien in het aantal projecten en partners in Nederland. De werkzaamheden zullen 

bestaan uit: 

 Schrijven van content op de website en social mediakanalen; 

 Maken van content met Canva voor social media posts;  

 Meehelpen met het ontwikkelen van campagnes; 

 Meehelpen met evenementen en trainingen.  

 

 

Wie zoeken wij: 

 je volgt op dit moment een HBO/ WO opleiding in Ontwikkelingsstudies, Sociale wetenschappen, 

 Antropologie, Internationale betrekkingen, Communicatie, Journalistiek of een vergelijkbare studie; 

 je hebt een dynamische, proactieve en creatieve persoonlijkheid; 

 je kan goed schrijven en hebt affiniteit met/kennis van storytelling; 

 je bent communicatief sterk, zowel in woord als in geschrift in het Nederlands;  

 je kan je goed uitdrukken in het Engels (plus); 

 je hebt goede kennis van en ervaring met Photoshop (Premium), video's maken en editen (plus);  

 je wilt je kennis van en ervaring met fondsenwerving inzetten voor kinderen in Nederland  
 en wereldwijd. 

 

 

Wat bieden wij: 

 een stageplek voor 32 tot 40 uur per week; 

 een maandelijkse stagevergoeding van max. €350; 
 volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen, en om met eigen ideeën te komen die bijdragen aan                

onze doelstellingen; 
 een internationaal netwerk; 

 leuke (internationale) collega's en een fijn kantoor in Amsterdam-Zuid op loopafstand van het station. 
  



 
Naast je cv willen we vragen of je in een korte begeleidende brief vertelt wie je bent en hoe wij elkaar kunnen 

helpen tijdens de stageperiode. 
 
Vragen? 
 
Heb je vragen over de vacature? Stuur dan een email naar mahbobah@aflatoun.org.  
 

 
Geïnteresseerd? 

 
We horen graag van je!  
Stuur je CV en motivatiebrief naar nederland@aflatoun.org vóór 17 november 2022. 
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Vacancy: Internship Communication - Aflatoun Nederland 

 

Organisation: Aflatoun International 

Location: Amsterdam  

Working hours: 4/5 days | 6 months 

Salary: Internship fee (max. €350 p.m.) 

Starting date: asap 

 

 

About Aflatoun International 

Aflatoun International is an international NGO that focuses on social and financial education for (vulnerable) 

children and youth. Aflatoun works with a large partner network in over 100 countries to carry out its mission. 

More than 10 million children are reached annually. 

 

 

Job description: 

Aflatoun International is looking for an intern for Aflatoun Netherlands. The organization will grow significantly 

in the coming years in its number of projects and partners in the Netherlands. The job consists of:  
  

 Writing content (news items, blogs) for the website and social media channels;  

 Making of content with Canva for social media posts; 

 Supporting the development of campaigns; 

 Supporting with events and trainings. 
 

 

 

Who we are looking for: 

 you are currently pursuing an HBO/ WO degree in Development Studies, Social Sciences, 

Anthropology, International Relations, Communication, Journalism or something similar;  

 you have a dynamic, proactive and creative personality;  

 you can write well and you have an affinity with/knowledge of storytelling;  

 you have strong communication skills, both verbal and written in Dutch; 

 you are proficient in English (plus);  

 you have a good knowledge of Photoshop (Premium) and editing video's (plus); 

 you want to use your knowledge of fundraising to benefit children in the Netherlands and worldwide.  

 

  

What we offer:  

 an internship for 32 to 40 hours per week;  

 a monthly internship fee of max. €350;  

 plenty of opportunities to develop yourself and initiate your own ideas that contribute to our goals;  

 an international network;  

 fun (international) colleagues and a nice office in Amsterdam-Zuid within walking distance of the 

station.  

 

In addition to your resume, we would like you to write a short cover letter telling us who you are and how we 

can help each other during the internship period. 



 
 

Questions?  

Do you have any questions about the vacancy? Please send an email to mahbobah@aflatoun.org.  

 

Interested? 
 

We would love to hear from you!  

Send your CV and motivation letter to nederland@aflatoun.org before 17 November 2022.  
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