Stagiair communicatie (M/V/X) –
Brussel Stichting P&V
Organisatie
De Stichting P&V (°2000) moedigt de maatschappelijke verantwoordelijkheidszin aan bij
jongeren en spoort hen aan om actief mee te bouwen aan een solidaire wereld. De acties en de
werking van de Stichting P&V zijn gebaseerd op 4 principes uit de sociale economie: solidariteit,
emancipatie, burgerschap en participatie. Op die manier wil de Stichting actief burgerschap
ondersteunen en de strijd aanbinden tegen sociale uitsluiting van jongeren. Sinds 2006 is de
Stichting P&V erkend als stichting van openbaar nut
Een van de speerpunten van de Stichting P&V zijn de grote driejarenprojecten, waarmee we,
vertrekkend vanuit wetenschappelijke evidentie, een projectoproep lanceren om de beste
projecten op het terrein financieel te steunen en op te volgen, hierrond te communiceren en
debatten en andere evenementen te organiseren. In 2012 tot 2015 waren vroegtijdige
schoolverlaters en jeugdwerkloosheid het domein waarop de buitenwereld projecten kon
indienen. Het nieuwe meerjarenproject van de stichting (voor 2016 tot 2019) kreeg als naam ‘My
Future, Our Society’. Het doel is om jongeren tussen 16 en 30 jaar aan te zetten om met de hulp
van organisaties en in dialoog met (lokale) overheden oplossingen te zoeken voor een probleem
of voor een droom die ze willen verwezenlijken. Op 23 mei 2017 werden de 8 laureaten
bekendgemaakt. Zij krijgen nu gedurende anderhalf jaar de tijd om hun project te realiseren en
worden in die periode bijgestaan door de Stichting P&V.
Ook het P&V-personeel stelt zich beschikbaar voor deze meerjarenprojecten. Dit gebeurt via de
actie BOOST (“Be Our Organization Support Team”). In kleine teams en via korte
coachingprojecten stellen verschillende medewerkers hun expertise in domeinen zoals IT, HR,
marketing en communicatie ten dienste van enkele vzw’s gesteund door de Stichting P&V.
De meerjarenprojecten zijn een belangrijk onderdeel van de werking van Stichting P&V, maar
niet het enige. Daarnaast is er ook de Burgerschapsprijs. Dit is een jaarlijkse prijs die Stichting
P&V uitreikt aan personen of organisaties die zich inzetten voor een open, democratische,
tolerante en solidaire samenleving.
Meer informatie op www.foundationpv.be,
Facebook / YouTube

Functie
Binnen dit team zijn we op zoek naar een stagiair (M/V/X) die het volgende takenpakket krijgt:






Mee helpen met de organisatie van en communicatie rond evenementen van de Stichting
P&V, zoals
o De Uitreiking van de Burgerschapsprijs (november 2017).
o Een tussentijds event in het kader van de projectoproep “My Future, Our Society”
(voorjaar 2018) met de laureaten van onze projectoproep, experts, journalisten,
jongeren etc.
o Een gemediatiseerd debat (mogelijk in mei 2018).
Update van de website, Facebook, Youtube en andere communicatiekanalen van de
Stichting P&V.
Mee helpen bij schrijven van persteksten en onderhouden van contacten met de media.
Het opvolgen van onze interne actie BOOST (waarbij personeelsleden van P&V hun
expertise ten dienste stellen van sociale organisaties).

Periode
Oktober 2017 tot mei 2018 (data en periode te preciseren in overleg).
Minimum 6 weken, maar liefst meer.
Profiel




Je bent Nederlandstalig of Franstalig met een goede kennis van de andere landstaal.
Je volgt bij voorkeur een opleiding Communicatie, Public Relations, Event management,
of in de sociale wetenschappen.
Je bent zelfstandig, proactief en houdt van contacten leggen.

Aanbod



Wij bieden je een interessante stage met de kans om permanent bij te leren binnen een
klein team met een aangename en dynamische werksfeer!
Vergoeding verplaatsingskosten, een voordelig bedrijfsrestaurant.

Meer informatie en solliciteren
Saskia De Groof
Coördinator van de Stichting P&V
02/250.91.24
Saskia.de.groof@pv.be

