28 juli 2018

Stagiair/vrijwilliger mensenrechten & bedrijven bij de
Landelijke India Werkgroep
De Landelijke India Werkgroep (LIW) is een mensenrechtenorganisatie die zich richt op 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 actief in netwerken als de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’, de
Schone Kleren Campagne en het MVO Platform en is betrokken bij de MVO-convenanten op het gebied
van kleding en natuursteen.

Wat zoeken wij?
•

•
•

Ondersteuning van programmamedewerkers mensenrechten en bedrijven in het uitvoeren van
projecten gericht op arbeidsrechtenschendingen (waaronder kinderarbeid en gedwongen arbeid)
in de productie van natuursteen, kleding en zaden in India: o.a. ondersteuning in
projectplanning, monitoring en externe communicatie.
Het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar de verwerking van gedragen textiel en rest
textiel in India: o.a. verzamelen, analyseren en verwerken van data en informatie.
Bijdragen aan onderzoeken gericht op arbeidsrechtenschendingen in de kleding, natuursteen en
zaden industrie in India: analyseren en verwerken van data.

Wat breng jij mee?
•

•
•
•
•
•

Je zit in de Masterfase en doet bij voorkeur een Masteropleiding in de richting internationale
ontwikkelingsstudies of je bent (recent) afgestudeerd in deze studierichting of een vergelijkbare
studierichting;
Je hebt affiniteit met de doelstellingen en het werkveld van de organisatie;
Je bent analytisch en hebt ervaring met het (assisteren bij) doen van onderzoek;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en communicatief vaardig;
Je kunt goed zelfstandig werken, bent initiatiefrijk en kan ook goed samenwerken in een klein
team;
Je bent minimaal 2-3 dagen per week beschikbaar voor een half jaar (sep 2018 – jan 2019).

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

De kans om werkervaring op te doen bij een NGO met een interessant nationaal en
internationaal netwerk;
Een werkplek in het centrum van Utrecht;
Een inspirerende en informele werksfeer;
Ruimte voor eigen initiatief;
De mogelijkheid om een Master/ Research Master afstudeeronderzoek te doen (in overleg).

Enthousiast geworden?
Stuur dan vóór 1 september 2018 je CV, motivatiebrief en een voorbeeld van een paper (bij voorkeur
in het Engels, minimaal 2 A4) naar info@indianet.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de programmamedewerkers bij de LIW;
te bereiken op 030-2321340.

