Functieomschrijving:
STAGE EVENTMANAGEMENT
– HOOFDKANTOOR - BRUSSELS

CONTEXT
Dokters van de Wereld België is een medische niet-gouvernementele organisatie (ngo), lid van het
internationaal netwerk Dokters van de Wereld. Onze ngo draagt zorg voor de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen, slachtoffers van natuurrampen, vluchtelingen, minderheidsgroeperingen,
straatkinderen en al wie van gezondheidszorg uitgesloten is.
Als internationale solidariteitsorganisatie legt Dokters van de Wereld getuigenis af van de obstakels
voor zorgtoegang en de inbreuken tegen de rechten van de mens en de menselijke waardigheid en zet
acties op in verschillende landen waaronder België, waar de vereniging dagelijks mensen verzorgt die
van medische zorg uitgesloten zijn.
In het kader van deze activiteiten organiseert Dokters van de Wereld een evenement genaamd
“Doc’Riders” en is op zoek naar en stagiair in eventmanagement.
BELANGRIJKSTE TAKEN


Voorbereiding van het evenement: planning, organisatie en follow-up;



Opstellen en organisatie van communicatieplan voor het evenement (pers, posters, web, sociale
media, …);



Ontwikkeling en onderhouden
partnerorganisaties;



Opvolgen van deelnemers voor hun fondsenwerving (advies en technische assistentie verstrekken
voor sponsoronderzoek);



Vertaalwerk;



VERPLICHTE aanwezigheid bij het evenement (het weekend van 22-23 september 2018).

van

contacten

met

deelnemers,

vrijwilligers

en

UW PROFIEL


Stage in het kader van studies met een stageovereenkomst;



Opleiding: Stage als onderdeel van een bachelor of master in communicatie, organisatie van
evenementen, public relations, etc.;



Redactionele capaciteiten, zin voor organisatie, stipt, autonomie, initiatief en creativiteit.
Ervaring in animatie/evenementorganisatie is een troef;



Interesse in ontwikkelingsprojecten en de missie van Dokters van de Wereld;



Informatica: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ...) en kennis/interesse in nieuwe
technologieën;



Talen: Nederlands, met een goede kennis van het Frans. Engels is een troef.
Duur van de stage: 6 maanden, full-time, stage onmiddellijk beschikbaar.

WAT WIJ BIEDEN


Een stage die concreet en afwisselend is omdat je actief kan meewerken aan diverse acties en die
je de gelegenheid biedt om verantwoordelijkheid te ontdekken binnen een professionele
omgeving.



Een terugbetaling van de transportkosten (beperkt tot Belgisch gebied);



De mogelijkheid om actief een rol te vervullen binnen de organisatie van Dokters van de Wereld;

Dokters van de Wereld kan helaas geen transportonkosten voor de sollicitatiegesprekken ten laste
nemen, noch de formaliteiten en kosten voor verblijfvergunningen. De stages in het kader van uw
studies worden niet betaald.
GEINTERESSEERD?
Als u deel wil uitmaken van ons team, stuur ons dan uw aanvraagformulier via de volgende link:
https://www.medecinsdumonde.be/stage-2018
Gelieve in het onderwerp te vermelden: “Evenementenorganisatie”.
Dokters van de Wereld behoudt zich het recht om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor
uw begrip.

