Stagiair Bestuurskunde gezocht M/V
Stichting Burger is een ideële organisatie die zich in de ruimste betekenis ten doel stelt de
burgers te informeren met betrekking tot burger en politiek.
Stichting Burger bestaat uit drie onderdelen, Evenement, Onderzoek en Academie.
Bestuurskunde lijkt een generalistische studie, als je niet verder kijkt dan je neus lang is.
Stichting Burger heeft de afgelopen periode meerdere studenten Bestuurskunde mogen
interesseren voor een stage waarbij werkervaring werd opgedaan, een specifiek onderzoek
is verricht of juist een combinatie daarvan. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het testen
van theorieën over de uitvoering van beleid of de relatie tussen burgers, bestuur en politiek
in de praktijk.
Denk bij “stage lopen” niet alleen aan het uitvoeren van werk dat moet gebeuren, maar ook
aan een specifiek onderwerp dat jou interesseert op het vlak van Communicatie, Organisatie
of Presentatie. Tijdens de stage doe je werkervaring op en werk je aan de specifieke
verbetering voor de gebruikers (werknemers) en het aanbrengen van structuur binnen het
werkveld.
Met dit profiel geven wij een beeld van de activiteit(en) zodat jij je kunt informeren en kunt
afwegen of Stichting Burger wellicht een interessante, leerzame en leuke stagemogelijkheid
voor je kan vormen waarbij we vooraf duidelijk afspreken wat elkaars verwachtingen zijn.
Uiteraard staan wij open voor mogelijke ideeën en inzichten die jij ons kunt bieden op het
gebied van gebruikersgemak, onze organisatie en de communicatie.
Dus heb je interesse in ‘de politiek’, ‘beleid’ en ‘de samenleving’ en wil je graag leren hoe
Stichting Burger dichtbij politiek en samenleving functioneert? Dan kan een stage bij
Stichting Burger wat voor jou zijn.
Overzicht taken (een te korte weergave):
•
•
•
•
•

Onderzoek
Organiseren van evenement(en) vanuit Stichting Burger Evenement (SBE)
Communicatie doelgroep(en) stichting burger
Content uitdenken, maken en onderhouden op de communicatiemiddelen
Coördinatie en deel presentatie van Radio en Café Politiek

Wat verwachten wij van stagiaires:
•
•
•
•
•
•
•

Redelijke zelfstandigheid van werken
Om kunnen gaan met serieuze feedback en begeleiding
Meer dan een 9-5 mentaliteit
Verantwoording afleggen voor keuzes
Leren omgaan met ruimte, tijd en middelen
Betrouwbaarheid en humor
Proactieve en inventieve werkhouding
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Wat bieden wij stagiaires:
•
•
•
•

Uitvoerende en organisatorische werkervaring opdoen
Een prettige en veilige werkomgeving waarin je de kans krijgt om te leren
Betrouwbaarheid, begrip en humor
Goede stagebegeleiding en stimulans

We raden je aan ons ook digitaal met een bezoek te vereren, bezoek de websites:
www.stichtingburger.nl
www.radiopolitiek.nl
www.cafepolitiek.nl
www.europeseverkiezingen.eu
Ik hoop je te mogen interesseren en van je te horen!
Wil je bij ons aan de slag, neem dan contact met ons op en overtuig ons van je kwaliteiten.
E-mail ons bij beschikbaarheid je CV, samen met een korte motivatiebrief naar
info@stichtingburger.nl. En als het kan stuur dan ook wat werkvoorbeelden (of hyperlinks)
mee.
Met vriendelijke groet,
Dirk Jan Keijser
Stichting Burger (voorzitter)
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
T: 070 – 361 60 68
E: info@stichtingburger.nl
W: www.stichtingburger.nl
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