Stage eventmanagement Simplify Life Inspiratiedag
Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert
mensen om duurzaam te leven, via een
communitywebsite www.bewustverbruiken.be,
projectwerking en evenementen. In 2017 organiseerden
we de Simplify Life Inspiratiedag in Ternat met 400
bezoekers en het Repair & Share Fest in Gent met 1000
bezoekers. In mei 2019 organiseren we een tweede editie
van de Simplify Life Inspiratiedag en daarvoor zijn we op
zoek naar een enthousiaste stagiair(e) eventmanagement! Ben je geïnteresseerd in
eenvoudig en duurzaam leven? Heb je zin om een 2e editie mee uit te denken en op poten
te zetten? Dan is deze stageplaats iets voor jou!
Wat zijn mijn taken?
●
●
●
●
●

Voorbereiden van het evenement: planning, organisatie en follow-up
Samenzitten en organiseren met partners
Meehelpen met de organisatie en invulling van het programma
Meehelpen met de opstelling van het communicatieplan voor het evenement
Contacten onderhouden met deelnemers, vrijwilligers en partners

Jouw sterke punten + vereisten
●
●
●
●
●
●
●

Student eventmanagement
Je hebt affiniteit met het thema duurzaamheid
Je kan voor minimum 3 maanden stage lopen
Je bent aanwezig op de dag van het event
Organisatietalent
Je bent zelfstandig en flexibel
Je bent flexibel met je werktijd. Niemand bij Netwerk Bewust Verbruiken werkt
voltijds, dus af en toe werken van thuis uit kan een optie zijn.

Wat biedt Netwerk Bewust Verbruiken?

●
●
●
●
●
●

De mogelijkheid om een event van voorbereiding tot afronding mee uit te denken en
te organiseren
Een stageplek in een enthousiast, klein en dynamisch team
Je komt in contact met heel wat interessante personen en organisaties die rond
duurzaamheid werken
Een flexibele stageplek waar jouw eigen inbreng ook welkom is
Een stageplek waar je deel uitmaakt van het team. Doordat we een klein team zijn,
wordt je bij elk aspect van het event betrokken
Je ontdekt hoe het is om mee te draaien in de socio-culturele sector en in een
netwerk van duurzaamheidsorganisaties
Geïnteresseerd in deze stageplek? Stuur een mailtje voor 30 september naar
sofie@bewustverbruiken.be met jouw CV en motivatiebrief.

