
16 uur per week
€160 per maand
een flexibele werk- en leeromgeving

Kom jij ons team versterken?

Dierenartsen Zonder Grenzen

Gezonde dieren, gezonde mensen,
gezond milieu. Dat is onze missie! 

Miljoenen mensen in
ontwikkelingslanden zijn afhankelijk
van hun vee. Dierenartsen Zonder
Grenzen werkt samen met Afrikaanse
veehouders om hun dieren gezond te
houden. Daardoor kunnen ze zelf een
beter leven opbouwen. In Nederland
werken we aan bewustwording rondom
thema’s als klimaatverandering,
duurzaamheid en One Health. 

Over ons

We zijn een jonge organisatie en zoeken iemand die ons wil
helpen met groeien. Heb je goede ideeën die in deze vacature
niet worden genoemd? Neem ook dan vooral contact met ons
op! We denken graag met je mee over de invulling van je stage.

Pak de kans om werkervaring op te doen en je (scriptie)
onderzoek te schrijven bij één organisatie



Jouw verantwoordelijkheden

Social media bijhouden door middel van ten minste 1 bericht
per week plaatsen, volgersaantallen vergroten en social media
strategie uitvoeren
Nieuwsbrieven schrijven
Project updates communiceren met onze achterban
Meedoen aan drie maandelijkse bijeenkomsten en “lunch and
learns” van de communicatie werkgroep van ons
internationale netwerk, VSF-Int
Fondsenwerving 

Meehelpen aan projectaanvragen bij vermogensfondsen
voor het project in Malawi
Mogelijkheid om mee te helpen aan andere
fondsenwervende activiteiten zoals Geef een geit,
Vaccinate 4 Africa, Run 4 Rabies.
Actief aan de slag met het werven van nalatenschappen:
onze vorige intern Sharon heeft hier onderzoek naar
gedaan en daar zou je op kunnen voortborduren.
Google Ad Grants campagnes maken en vervolgen, in
samenwerking met InternetDiensten Nederland

Content maken voor de website

Wie ben jij?

Je hebt interesse in de non-profit sector 
Student
diergeneeskunde/bestuurskunde/politicologie/communicati
e. Andere studierichtingen in overleg.
Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
Je hebt goede organisatorische vaardigheden
Je hebt een open en positieve houding die vertrouwen wekt
Je staat achter de doelstelling van Dierenartsen Zonder
Grenzen



We bieden jou
Een uitdagende stage waarin je je eigen taken kunt vormen.
Overdracht door huidige interns in maximaal 3 werkdagen.
Vergoeding: 160 euro per maand voor 16 uur per week.
Mogelijkheden voor 2 dagen per week (in overleg is meer mogelijk)
De lengte van de stage vindt plaats in overleg en bedraagt ten minste 6 maanden. Je kunt
beginnen tussen 1 augustus en 15 september 2022.
Begeleiding door coördinator DZG-NL en samenwerking met studentenbestuur DZG.
Mogelijkheid om vanuit huis te werken.

Stuur vóór 16 augustus 2022 je motivatiebrief en CV naar
coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl
Wil je eerst weten hoe het is om stage te lopen bij Dierenartsen zonder Grenzen? Neem
voor vragen contact op met Sharon Hollard en Iris Geerts:
intern@dierenartsenzondergrenzen.nl

Enthousiast?
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