28 juli 2018

Meewerkstage/ vrijwilliger communicatie & social
media bij de Landelijke India Werkgroep
De Landelijke India Werkgroep (LIW) is een mensenrechtenorganisatie die zich richt op de rechteloze
groepen in India. Wij doen dit door middel van onderzoek, beleidsbeïnvloeding en campagnes gericht
op beleidsmakers en bedrijven. Drie thema’s staan centraal in het werk van de LIW: mensenrechten
van Dalits (‘kastelozen’), ‘kinderarbeid en onderwijs’ en ‘mensenrechten en bedrijfsleven’.
De LIW is in transitie en heeft plannen om in 2019 het werkveld te verbreden van India naar ZuidAzië en onder een andere naam verder te gaan. Om deze reden willen wij onze huidige
communicatiemiddelen kritisch bekijken en herzien en een communicatieplan opstellen voor 2019
en verder.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•

Je stelt een communicatieplan op voor de LIW, gericht op de transitie van de organisatie;
Je denkt out-of-the-box mee over creatieve en innovatieve manieren van communicatie;
Je ontwikkelt een strategie voor sociale media (bijv. Facebook, Instagram, twitter);
Je draagt bij aan en denkt mee over de externe communicatie en publicaties van de LIW:
website, sociale media, rapporten, nieuwsbrieven etc.

Wat breng jij mee?
•
•
•
•
•
•

Je doet een HBO/WO-opleiding richting (online) communicatie en/of je hebt (recent) een
opleiding in communicatie afgerond;
Minimaal 2-3 dagen per week beschikbaar voor een half jaar (sep 2018 – jan 2019);
Kennis en aantoonbare ervaring met maatschappelijke thema’s;
Je bent creatief en durft innovatieve ideeën te bedenken;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Affiniteit met de doelstellingen van de LIW.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

De kans om werkervaring op te doen bij een NGO met een interessant netwerk zowel nationaal
als internationaal
Een werkplek in het centrum van Utrecht waarin je een bijdrage levert aan de doelstellingen van
de stichting;
Een inspirerende en informele werksfeer;
Ruimte voor eigen initiatief.

Enthousiast geworden?
Stuur dan vóór 1 september 2018 je CV en motivatie naar Sandra Claassen, directeur LIW,
sandra@indianet.nl. Voor meer informatie kun je na 23 augustus 2018 op werkdagen bellen naar
Sandra Claassen op telefoonnummer 030-2321340.

