STAGEPLAATS binnen de projectendienst, educatieve projecten in België

Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. We ondersteunen de medische
centra en ziekenhuizen en hun personeel. Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen en in India. De
gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit.
Binnen de afdeling projecten zal je de projectverantwoordelijke, verantwoordelijk voor de organisatie, opzet en opvolging van
de projecten omtrent wereldburgerschapseducatie en toegang tot gezondheidszorg wereldwijd ondersteunen. Dit is in de eerste
plaats de opvolging van ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’, een initiatief tussen Belgische solidaire ziekenhuizen en partnerzones in
het Zuiden waar Memisa actief is. Belangrijke doelen hierbij zijn:
SENSIBILISERING
We informeren het Belgische publiek over de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd via acties op ziekenhuisniveau, maar ook
op provinciaal en nationaal niveau. Memisa, Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld werken jaarlijks een nationale
sensibiliseringscampagne rond een centraal thema uit.
Bekijk hier al onze campagnes: gezondheidszorgvooriedereen.be . Ook de solidaire ziekenhuizen organiseren allerlei
sensibiliserende activiteiten, zoals lezingen, debatten, filmavonden, fototentoonstellingen, quiz in het thema enz.
ADVOCACY
Om een wereldwijde verandering teweeg te brengen en te streven naar kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg voor iedereen,
interpelleren we niet enkel de Belgische bevolking maar ook politici. Samen met de solidaire ziekenhuizen en andere ngo’s en
verenigingen pleiten we voor een meer rechtvaardige en solidaire politiek. Memisa en Artsen Zonder Vakantie zijn actief in
verschillende Belgische netwerken en platformen zoals Be-Cause Health, het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit en
Quamed.
ONDERSTEUNING PROJECTEN
De solidaire ziekenhuizen gaan een duurzaam engagement aan van minstens vijf jaar om een gezondheidszone te ondersteunen.
Via dit samenwerkingsverband ontstaat er een sterke relatie tussen de Belgische medewerkers en hun collega’s in wereldwijd.
Naast de sensibiliserende activiteiten engageren de ziekenhuizen zich ook in extra (financiële) projecten en een jaarlijkse
bijdrage om de partnerzone te ondersteunen.
Takenpakket
Programma Noordluik
-

-

lezen en analyseren van het DGD programma België 2022-2026
lezen en analyseren van de intermediaire evaluatie (2017) en het startrapport van de eindevaluatie (2021)
de nieuwe sensibiliseringscampagne: gezondheidszorgvooriedereen.be mee helpen uitdragen en een zo groot mogelijk
bereik doen krijgen door het mee helpen organiseren van documentaire- en debat avonden in heel België, in
samenwerking met de communicatiedienst en de verantwoordelijke Noordluik van ‘Artsen Zonder Vakantie’
De Belgische solidaire ziekenhuizen bijstaan in hun vraag naar informatie van hun partnerzones in het globale Zuiden.
De Belgische solidaire ziekenhuizen bijstaan in het organiseren van activiteiten.
De Belgische solidaire ziekenhuizen inhoudelijk ondersteunen door het organiseren van regionale vergaderingen en
vormingsdagen.
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-

-

Aan de hand van de beschreven bronnen het ambassadeurstraject van het netwerk van vrijwilligers mee praktisch vorm
geven door het creëren van instrumenten en tools, door gebruik te maken van het SDG framework en het
mensenrechtenperspectief, in samenwerking met de communicatiedienst en verantwoordelijke Noordluik van ‘Artsen
Zonder Vakantie’
Lezen en analyseren van subsidiedossiers in samenwerking met Belgische ziekenhuizen en provincies en het opmaken
van nieuwe subsidiedossiers en/of justificatierapporten
financiële en narratieve opvolging van rapportages naar de Belgische solidaire ziekenhuizen omtrent hun partnerzones
in het globale Zuiden
Financiële en narratieve opvolging van rapportages omtrent de extra projecten waarin Belgische Solidaire ziekenhuizen
zich engageren
Het dekolonisatietraject op organisatieniveau mee praktisch vorm geven, informatieverwerking van enquêtes en
interviews omtrent dit thema.

Specifieke taken
-

Rapporteren aan de projectverantwoordelijke Noordluik van Memisa
Deelname aan vergaderingen van de projectdienst
In contact staan met de andere projectverantwoordelijken en de communicatiedienst, en de verantwoordelijke
Noordluik van Artsen Zonder Vakantie

Gewenste functieprofielen
-

-

-

Bij voorkeur een student in een masterprogramma in de sociale wetenschappen, public health, global health,
internationale ontwikkelingssamenwerking,.. Ervaring met het domein van de gezondheidszorg door een medische of
paramedische (studie)achtergrond is een meerwaarde
Kennis of persoonlijke ervaring omtrent wereldburgerschapseducatie, vrijwilligerswerking/ bewegingswerking
(activering, motivatie,..) en maatschappelijke thema’s zoals dekolonisatie en inclusief ambassadeursschap zijn een
meerwaarde.
Tweetalig (FR & NL) zijn, of op z’n minst naast het perfect gebruik van één taal, een passieve kennis hebben van de
andere
Interesse en voeling met de NGO sector en de SDG’s
Voeling met de waarden, de missie en de visie van Memisa

Duur van de stage
De stage wordt bij voorkeur gestart vanaf begin februari en moet een minimum duur kennen van 40 werkdagen, voltijds of
deeltijds, gezamenlijk overeen te komen. Studenten die een langer engagement kunnen aangaan, hebben een meerwaarde.
De stage is niet-geremunereerd, een vergoeding gelijk aan maaltijdcheques en een vergoeding woon-werkverkeer worden
voorzien.
Plaats van tewerkstelling:
Hoofdkantoor van Memisa België, de Meeûssquare 19, 1050 Brussel
Voor meer informatie contacteer Greta Desmyter
tel (32) (0) 2 454 15 40 - email: greta.desmyter@memisa.be
Gelieve een motivatiebrief en CV voor 25 januari via mail door te sturen naar hr@memisa.be met de vermelding stageplaats.
Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door degenen die bij het selectieproces betrokken zijn. Deze
gegevens worden maximaal 4 maanden bewaard.
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