VACATURE VOOR STAGEPLAATS

Per september 2019 heeft VNG International plek voor een stagiair voor de Global Goals Gemeente Campagne, voor een
periode van minimaal 5 tot maximaal 6 maanden.
Bedrijfsinformatie:
VNG International is een dochterorganisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ons doel is het
ontwikkelen van een krachtig en democratisch lokaal bestuur wereldwijd. Europese en internationale samenwerking
tussen lokale overheden behoort nadrukkelijk tot ons werkterrein. VNG International is een bedrijf dat internationaal
diensten aanbiedt aan de publieke sector veelal in opdracht van de EU, Nederlandse Ministeries, de Wereldbank, en
andere nationale en multilaterale instellingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag waar ongeveer 50 mensen
werkzaam zijn (jaaromzet gemiddeld € 20 miljoen), met dochterbedrijven in Tsjechië, Tunesië en Zuid Afrika.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de projecten (op locatie) maken we gebruik van een groot netwerk
van experts op relevante vakgebieden.
Kort samengevat is valt ons werk te verdelen in de volgende activiteiten:
•
Managen van internationale projecten in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU
en de Wereldbank ter versterking van het lokaal bestuur wereldwijd.
•
Ondersteunen van Nederlandse gemeenten bij de ontwikkeling van hun Europese en internationale beleid, en hoe
ze optimaal gebruik kunnen maken van Europese fondsen en kennisnetwerken.
•
Acquireren van internationale projecten.
VNG International is onderverdeeld in 2 bedrijfsgroepen: de bedrijfsgroep Europe, Middle East & North Africa (EMENA)
en de bedrijfsgroep Asia, Sub Sahara Africa & Latin America (ASSAL).
Inhoud stage Global Goals Gemeente Campagne (Bedrijfsgroep EMENA)
In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN zich gecommitteerd aan 17 Sustainable development Goals (Global
Goals). Deze doelen zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals (2000-2015) en kennen opnieuw een
looptijd van 15 jaar. De Global Goals Gemeente campagne is een campagne van en voor Nederlandse Gemeenten die
een bijdrage willen leveren aan het behalen van deze Global Goals. Gemeenten zijn onmisbare actoren, en veel van wat
er moet gebeuren raakt aan de kerntaken van Nederlandse gemeenten zoals: afvalbeheer, duurzame productie en
consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. De Global Goals
gemeente campagne informeert gemeenten over deze doelen, over hoe Nederland presteert en op welke manieren
gemeenten verschil kunnen maken. Daarnaast biedt de campagne ondersteuning, faciliteert zij onderlinge uitwisseling
tussen gemeenten en zorgt het campagne team voor verbinding met andere betrokken partijen die in Nederland én
voorbij de grenzen werken aan het succes van de doelen. Gemeenten kunnen het niet alleen, de samenwerking met
inwoners, onderwijsinstellingen, bedrijven, NGO’s en particuliere initiatieven is daarom ook van groot belang.
Voor de functie van stagiair is VNG International op zoek naar een campaigner. Iemand die het leuk vindt om, en goed
is in mensen en groepen te enthousiasmeren, communicatief vaardig is, goed kan schrijven, handig is met (social)
media en goed is in het helpen organiseren van evenementen en het werven van deelnemers. Sales en strategie zijn
ook een onderdeel van de stage.
Taken:
•
Campagne voeren: inhoudelijke en logistieke ondersteuning bij de organisatie van activiteiten ter versterking van
de zichtbaarheid van de Global Goals en naamsbekendheid van de campagne, zoals bijeenkomsten, wedstrijden en
symposia;
•
Inhoudelijke en logistieke ondersteuning bij het onderhouden van het gemeente netwerk;
•
Monitoren social media en bijhouden communicatie kanalen;
•
Opstellen (pers)berichten, , verslaglegging bijeenkomsten;
•
Aanwezigheid / hand en spandiensten / verslaglegging diverse bijeenkomsten;
•
Werving: Rol bij het vergroten van het aantal Global Goals Gemeenten;
•
Strategie: Het meedenken / werken aan nieuwe concepten en tools.
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Wat vragen we van jou?
•
Affiniteit met de Sustainable Development Goals;
•
Goede communicatieve vaardigheden;
•
Ervaring met (social) media;
•
Flexibele instelling;
•
HBO/WO opleiding communicatie, eventmanagement of andere verwante opleiding;
•
Affiniteit met Internationale samenwerking en/of Sustainable Development Goals;
•
Grote mate van zelfstandigheid en organisatietalent;
•
Proactieve werkhouding;
•
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Belangrijke informatie:
•
Ingangsdatum:
•
Reacties:
•
Stagevergoeding:
•
Contact persoon:
•
Homepage:
•
Gemeenten4GlobalGoals

Per september 2019
Reageren kan via deze link
€ 370,- bruto per maand op basis van een 5 daagse stageweek
Anouk de Boer, HR Business Partner 06 2296 1472
www.vng-international.nl
www.vng.nl/gemeenten4globalgoals

