Stagiaires gezocht
Organisatie: Stichting KEIHAN
Plaats: Leiden en regio
Dienstverband: 6 - 12 maanden
Uren per week: 8
Aantal plaatsen: 3
Reageren voor: 05-07-2016

KEIHAN Foundation
P.O. Box 11072
2301 EB, Leiden
The Netherlands
info@keihan.org
www.keihan.org

In de afgelopen 10 jaar heeft Stichting KEIHAN zich ingezet voor integratie, participatie en educatie
van vluchtelingen en diaspora in Nederland. Daarnaast voert de stichting verschillende
programma’s uit ter verbetering van de positie van de jongeren in Afghanistan. Kernwaarden van de
organisatie: delen, samenwerken, verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, innovatie en
progressief.
Jouw werkzaamheden
Als een stagiaire werk je binnen een van onze projectteams en word je begeleid door een stage
coördinator. Voor je deelname aan projecten krijg je onkostenvergoeding. Je draait volledig mee met
in de wekelijkse uitvoering van een van de volgende drie programma’s:
- Jong, vluchteling en ondernemer: help vluchtelingen met het opzetten van een onderneming.
- Netwerkplatform diaspora: jaarlijks event van en voor vluchtelingendiaspora, inclusief
reclamespotje voor de Afghaanse televisie.
- Gezondheidszorg in Afghanistan: projectlid in samenwerking met verschillende artsen en
geneeskundestudenten, met als doel het verbeteren van gezondheidzorg in Afghanistan.
Algemene taken zijn:
 Voorbereiding en schrijven van de inhoudelijke projectvoorstellen en aanvragen;
 Overleg met het bestuur over uitvoering van programma’s;
 Contacten leggen en onderhouden met externe partijen;
 Beheer van de sociale media i.s.m. het secretariaat;
 Het meedenken over events en nieuwe projecten;
 Administratieve ondersteuning van het secretariaat en het bestuur.
Wie je bent:
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse (en Engelse taal);
 Je hebt affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en/of maatschappelijke projecten;
 Je hebt een flexibele instelling;
 Je kunt zelfstandig werken en goed samenwerken binnen een team;
 Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar voor +- 2 dagen per week (max. 8 uur);
 De stage kan worden gecombineerd met een afstudeeropdracht/scriptie onderzoek;
 De start van de stage is in september (in overleg).
Ben je geïnteresseerd in deze leerzame en boeiende stage, en voldoe je aan alle gestelde eisen,
reageer voor 5 juli a.s. via info@keihan.org t.n.v. Edris Mahtab.
Bezoek voor meer informatie over Stichting KEIHAN onze FB-pagina en website: www.keihan.org.
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