
 
 

 

Vacature: Stagiair(e) Aflatoun Nederland 

 

Organisatie: Aflatoun International 

Locatie: Amsterdam 

Werktijd: 4/5 dagen | 6 maanden 

Salaris: Stagevergoeding 

Startdatum: augustus/september 2020 

 

 

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: 

 beheren en optimaliseren van onze social media kanalen 

 beheren en optimaliseren van alle content op onze website 

 wekelijkse rapportages maken van de groei op social media 

 creëren van promotiematerialen. 

 meehelpen fondsenwerving in Nederland verder uit te breiden 

 meehelpen met het ontwikkelen van campagnes 

 

Verder vinden we het ontzettend leuk als je met eigen ideeën komt die bijdragen aan onze doelstellingen. 

Naast volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen bieden wij jou een stagevergoeding aan. Het betreft een 

stageplek voor 32 tot 40 uur per week (in overleg). 

 

Handig om te hebben: 

 je volgt op dit moment een MBO of HBO opleiding richting Communicatie, Marketing & Sales, 

Commerciële Economie of iets vergelijkbaars 

 je hebt een dynamische, proactieve en creatieve persoonlijkheid 

 je hebt affiniteit met/kennis van social media 

 je bent communicatief sterk, zowel in woord als in geschrift 

Wij ontvangen liever geen cv’s waarin iemand ons vertelt op welke middelbare school hij/zij gezeten heeft en 

in welke supermarkt vroeger vakken zijn gevuld. Wij hebben liever een sollicitatie waarin kort wordt vertelt wie 

je bent en hoe wij elkaar kunnen helpen tijdens de stageperiode. 

Geinteresseerd? 

 

We horen graag van je! Stuur je CV en motivatiebrief naar communications@aflatoun.org voor 15 augustus 

2020. 


