Fight cancer zoekt per januari/februari 2020 een stagiair!

Wie zijn wij?
Fight cancer is een jonge en eigenzinnige stichting voor jongvolwassenen (18-45) die
fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ laten wij
zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert en inspireren wij mensen om mee te doen.
Fight cancer wil jonge mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze
betrekken bij de strijd tegen kanker en vooral: aansporen tot actie! De opbrengst van Fight
cancer gaat via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en
preventie.
“Ik heb veel leuke en leerzame
momenten meegemaakt tijdens mijn
stage bij Fight cancer. In kreeg veel
verantwoordelijkheden en werd
vaak om mijn mening gevraagd.
Hierdoor heb ik het idee echt te
hebben bijgedragen aan de groei
van Fight cancer en in de strijd tegen
kanker!” - Jente

Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 3e of 4e--jaars
stagiair (HBO/WO) die ons kleine team vanaf januari/
februari 2020 komt versterken. Het gaat om een
meewerkstage van circa 6 maanden in Hilversum.
Jij bent flexibel, kunt goed zelfstandig werken en bent
niet bang om zelf dingen op te pakken. Je hebt een
sterk communicatief vermogen en bent goed in de
omgang met verschillende mensen. Daarnaast ben je
gemotiveerd om de Fight beweging nog verder te
laten groeien!

De werkzaamheden
Jouw voornaamste taken zijn:
- Het beheren van de infomailbox, waardoor je een belangrijk aanspreekpunt van Fight
cancer wordt
- Het beheren van de verschillende social media accounts
- Het bijhouden van de actiekalender waar alle evenementen in staan
- Je reist het hele land door om deze evenementen bij te wonen
- Daarnaast word je betrokken bij diverse andere projecten; van logistieke zaken tot
communicatie projecten

Wat bieden wij?
-

Een gezellige werksfeer binnen een klein Fight- team
Contact met een breed scala van inspirerende bedrijven en personen
Waardevolle praktijkervaring
Werkervaring in de non-profit sector
Stagevergoeding

Past deze stage helemaal bij jou?
Stuur dan een mailtje naar info@fightcancer.nl met je CV en motivatie. We zien je
reactie graag tegemoet!

