Girls

Forward
Vacature: StagiairE (V)
Spreek het jou aan om met meiden te werken en zelf veel te leren?
Bij Girls Forward willen wij meiden inspireren, motiveren en activeren. We
focussen ons op meiden tussen de 14-20 jaar, in deze levensfase gebeurd
er heel veel in je leven. Veel leuke dingen maar soms loop je ook tegen
dingen aan. Wij werken preventief en willen de meiden kennis en skills
geven om zichzelf te durven zijn en lekker in hun vel zitten. Tijdens onze
inloopavonden richten wij ons op de volgende thema’s: Healthy Girls,
Identity, Me, Myself & I, Performance en Girls Talk. Lijkt het je leuk hier mee
aan de slag te gaan, lees hier onder wat je gaat doen, wat wij bieden en wat
wij zoeken.
Wat ga je doen
- Organiseren van activiteiten voor meiden
- Begeleiden / coachen van meiden
- Meiden inspireren, motiveren en activeren
- Outreachend werken
- Social Media gebruiken om meiden te bereiken
Wat bieden wij
- Professionele begeleiding, delen van kennis op gebied van meidenwerk
- Ondersteuning bij opzetten van nieuwe activiteiten / evenementen
- Netwerken met onze samenwerking partners en
- Dynamische rol waarbij je aan de slag gaat met Social Media
- Leuke collegas
Wat zoeken wij
Eerste of tweede jaars HBO of WO student van de volgende studies:
MWD, SPH, CMV, Event Management, (Toegepaste) Pyschologie.
8 tot 24 uur beschikbaar voor stage
Weet om te gaan met verschillende culturen
Creatief, ondernemend en zelfstandige student
Aﬃniteit met Social Media ( Instagram, Facebook, Snapchat)
Geïnteresseerd om bij ons stage te lopen, of heb je vragen?
Stuur ons een mail op info@girlsforward.com en we reageren
zo gauw mogelijk

Meer weten?
Contact Soumaya Alioui & Zaitoon Shah
www.girlsforward.com
info@girlsforward.com
06-24180844
@Girlsforward

@Girls_Forward_IJtopia

girls forward

# da r e 2 d r e a m
# lo v e yo u r s e l f
# b e yo u r s e l f i s b e i n g u n i q u e

