STAGIAIR/INTERNSHIP voor de afdeling Communicatie en Fondsenwerving

Memisa is een Belgische ngo die actief is in medische ontwikkelingssamenwerking. Het is de missie van
Memisa om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen, en met name voor de meest
kwetsbaren, te verbeteren. Haar strategie heeft tot doel de perifere gezondheidsstelsels te versterken.
Momenteel zijn we actief in DR Congo, Burundi, Benin, Guinee, Mauritanië en India. In België is Memisa
betrokken bij het vergroten van het bewustzijn over wereldburgerschap en over ongelijkheden in de toegang
tot gezondheidszorg om de internationale solidariteit te versterken.
STAGIAIR(E)S (M/V/X)
Wij zijn op zoek naar een stagiair (m/v/x) voor de afdeling Communicatie en Fondsenwerving:
I.
Doelstellingen van de stage
U voert een aantal administratieve taken uit in verband met de organisatie van evenementen en u
onderhoudt ook contacten met donateurs.
Onder toezicht van uw mentor krijgt u de vrijheid om uw eigen creativiteit en vernieuwende ideeën toe te
voegen aan onze organisatie.
II.
Verantwoordelijkheden
Mama’s voor het Leven Campagne:
- Fotoshoots helpen organiseren
- Deelnemen en animeren van de fotoshoots (weekend)
- De vragen van deelnemers per telefoon of e-mail beantwoorden.
Relatie met donateurs:
- Telefonische contacten met donateurs
- Enquêtes om de communicatie van Memisa met de donateurs te verbeteren
Administratief werk :
- Bijwerken van bestanden met contactpersonen
- Voorbereidingen voor onze zomercampagne
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III.
Profiel
- Onderschrijven aan de visie, waarden (Solidariteit, Verantwoordelijkheid en Gelijkheid) en missie van
Memisa
- Autonomie, striktheid, initiatief, dynamiek, enthousiasme, creatieve geest
- Schrijfvaardigheid, comfortabel spreken voor een publiek
- Discretie, vertrouwelijkheid
- Vlot werken met diverse computerprogramma’s
- Flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel
- Tweetalig (N/F) of Franstalig met een goede kennis van het Nederlands
Geïnteresseerd ? Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar internship@memisa.be met "Stagiair
Communicatie en Fondsenwerving" als onderwerp.
Memisa biedt u :
- een stimulerende en afwisselende stage van minimum 3 dagen per week gedurende minstens 7 weken
- een eerste ervaring in de sector ontwikkelingssamenwerking
- een dynamische omgeving
- een totale bijdrage in de vervoerskosten
- een vaste dagvergoeding van € 6,91voor maaltijdkosten
Uw gegevens zullen op strikt vertrouwelijke wijze worden behandeld door de personen die bij het
aanwervingsproces betrokken zijn. Deze gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard.
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