Stageplaats Campagne-manager
Stedenband Haarlem-Mutare

De stedenband Haarlem - Mutare is een particuliere stichting die een vriendschaprelatie heeft met
mensen en organisaties in de stad Mutare, Zimbabwe. Daar ondersteunen we projecten op gebied van
sport, gezondheidszorg, huisvesting, duurzame ontwikkeling en cultuur. De projecten komen ten
goede aan de allerarmsten en zijn er op gericht om jonge mensen zich te laten organiseren. We werken
op basis van gelijkwaardigheid en de projecten van de stedenband komen ook de mensen in Haarlem
ten goede. Met de stedenband willen we voor de bevolking in Haarlem een venster op Afrika zijn.
Tot nu toe worden de projecten voornamelijk gefinancierd met projectsubsidies van fondsen. We
willen in de toekomst ook gebruik gaan maken van particuliere donateurs en sponsoring van bedrijven.
Om dit mogelijk te maken gaan we een campagne opzetten om de stedenband een gezicht te geven in
Haarlem en daarbuiten. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van nieuwe media zoals facebook, hyves
en LinkedIn.
Wij bieden in dit kader een stageplaats voor een HBO student (bijvoorbeeld Cultureel
Maatschappelijke Vorming ) in het komende schooljaar. Wij denken aan een stage van 20-32 uur per
week voor een derde of vierde jaars student.
Werkzaamheden:
 De stagiaire neemt deel aan de projectgroep stedenbandcampagne. Je taak zal hier vooral
komen te liggen op campagne voeren via sociale media.
 De stagiaire zet een database op voor contactadressen en maakt activiteitenagenda.
 De stagiaire coördineert een fondswervingscampagne met o.m. benefietactiviteiten zoals
benefiet diners, concerten en activiteiten zoals informatiemarkten
 De stagiaire begeleid de vrijwilligers die actief zijn bij de activiteiten
 De stagiaire ondersteunt bij de projectplanning, uitvoering en evaluatie van een van de
projecten.
 Fondsenwervingstraject bedrijven/instellingen/individuen opzetten en uitvoeren.
 De stagiaire maakt onderdeel uit van het stedenband- team van 1 betaalde en 7 onbetaalde
medewerkers.
 De stagiaire werkt onder verantwoordelijkheid van de coördinator van de stedenband

Haarlem-Mutare.

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare
Postbus 5508, 2000 GM Haarlem
Telefoon: 023-5324008

Bezoekadres: Mondiaal Centrum, Lange Herenvest 122 te Haarlem
E-mail: mutare@antenna.nl Website: http://www.haarlem-mutare.nl
Giro: Postbank 3823435 KvK nr. S41225602

Functieprofiel
Tweede of derde jaars student, goed kunnen communiceren in woord en geschrift in het Nederlands en
Engels. Je bezit affiniteit met internationale / ontwikkeling samenwerking, het denken in brede kaders.
Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Haarlem.








Zelfstandig kunnen werken
Kennis van Sociale Media en bereid ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen
Ervaring of affiniteit met fondsenwerving
Een flinke dosis creativiteit en organisatietalent
Initiatiefnemer en een enthousiasmerend persoon
Ervaring met zelfstandig en projectmatig werken
Bij voorkeur ervaring met begeleiden van vrijwilligers

Wat bieden wij jou!
Je wordt begeleidt door de coördinator van de Stedenband. Binnen deze stageplek kun je zelfstandig
leren werken, leren begeleiden en ervaring opdoen door projecten te managen. De functie als
coördinator is een goede leerervaring die je niet vaak zult krijgen. Door de vrijheid en zelfstandigheid
binnen deze functie en het vertrouwen vanuit de organisatie, krijg je de ruimte om je te ontwikkelen
tot een professionele beroepskracht.
Vergoeding
Helaas heeft de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare niet de middelen om een vergoeding te bieden
voor de werkzaamheden.
Procedure
Als je interesse hebt in deze stage kun je een gemotiveerde brief of mail met CV opsturen. Afhankelijk
van het aantal reacties nodigt de coördinator van de Stedenband Haarlem-Mutare je uit voor een
kennismakingsgesprek. Je reactie dient uiterlijk 1 september 2015 bij ons binnen te zijn.
Contactgegevens
Heb je serieuze belangstelling? Neem contact met ons op of kijk op de website: www.haarlemmutare.nl. Op de website vind je ook meer informatie over de overige activiteiten van de stedenband.
Voor meer informatie kun je altijd contact met;
Dik Bol, coördinator Stedenband,.
Stedenband Haarlem-Mutare
t.a.v. Dik Bol
Postbus 5508
2000 GM Haarlem
De gemeente Haarlem heeft een officiële stedenband met de gemeente Mutare in Zimbabwe. Mutare is
gelegen in het oostelijke hoogland van Zimbabwe aan de grens met Mozambique. De Stedenband
Haarlem-Mutare is in 1991 opgericht om de officiële stedenband relatie tussen beide steden vorm en
inhoud te geven De stichting werkt samen met, maar onafhankelijk van de gemeente en andere
organisaties Ze streeft naar gelijke rechten op ontwikkeling voor Noord en Zuid, waarbij men zich
dient te richten op een duurzame toekomst. Zij vindt dat een kleinschalige uitwisseling met een stad in
Afrika daarvoor een goed middel is.
Dit alles onder het motto: “Mutare, venster van Haarlem op de derde wereld.
Voor een duurzaam Mutare, maar zeker ook voor een duurzaam Haarlem”.
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