Stage eventmanagement Netwerkdag lidorganisaties
Netwerk Bewust Verbruiken
Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert
mensen om duurzaam te leven, via de communitywebsite
www.bewustverbruiken.be, projectwerking en
evenementen (Lees hier onze volledige missie). Meer dan
40 consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties
zijn lid van Netwerk Bewust Verbruiken. Zowel kleinere
organisaties als Samenhuizen, Wervel of Velt tot
internationale spelers als Greenpeace en Oxfam
Wereldwinkels. Netwerk Bewust Verbruiken stimuleert samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen de verschillende lidorganisaties.
In het najaar van 2018 willen we een grote netwerkdag organiseren voor al onze
lidorganisaties. Ben je student eventmanagement en heb je zin om organisaties die werken
rond duurzaamheid samen te brengen op onze netwerkdag? 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 bij de opstelling van het communicatieplan voor het evenement
Contacten onderhouden met deelnemers, vrijwilligers en partners
Aanwezig zijn op de dag zelf
Follow-up na het event

Jouw sterke punten + vereisten
●
●
●
●
●

Stage in het kader van studies eventmanagement
Je hebt affiniteit met het thema duurzaamheid
Je kan voor minimum 3 maanden stage lopen
Je bent een organisatietalent en kan zelfstandig en flexibel werken
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?
●
●
●
●
●

Een stageplek in een enthousiast, klein en dynamisch team
Een flexibele stageplek waar jouw eigen inbreng ook welkom is
Je komt in contact met heel wat interessante personen en organisaties die rond
duurzaamheid werken
Een stageplek waar je deel uitmaakt van het team. Doordat we een klein team zijn,
wordt je bij elk aspect van de communicatie en projectwerking 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 7 september naar
sofie@bewustverbruiken.be met jouw CV en een motivatiebrief.

