Stage Business Development
Not For Sale Netherlands/Dignita Amsterdam is per direct op zoek naar een stagiaire business
development voor minimaal vijf maanden. Gedurende deze (meewerk)stage ondersteun je het Business
Development team bij alle voorkomende werkzaamheden. Je wordt breed ingezet en leert in korte tijd veel
over het reilen en zeilen binnen een stichting en sociale onderneming.
Not For Sale is een internationale organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel door
sociale ondernemingen op te starten in zowel de thuis- als de doellanden van mensenhandel. Via
trainingen die we aanbieden in de sociale ondernemingen, kunnen we slachtoffers van mensenhandel
helpen een nieuw leven op te bouwen.
In Amsterdam heeft Not For Sale de sociale onderneming Dignita opgezet, een succesvol ‘all day brunch’
restaurant. ‘Eat well, do good’ is het motto van Dignita, wat past bij de visie van Not For Sale om
duurzame inkomsten voor de stichting te genereren doormiddel van sociaal ondernemen.
De stage is een intensieve ervaring met ruimte om jouw vaardigheden in verschillende bedrijfsonderdelen
te ontwikkelen en je creativiteit te prikkelen. Je werkt samen met een klein managementteam maar ook
alleen, aan projecten die direct impact hebben. We zijn een jonge organisatie en zijn benieuwd naar jouw
ideeën en input!
Taken:
Algemeen
• Ondersteunend werk bij de Dignita locaties en de stichting
• Helpen bij het ontwikkelen en implementeren van de algemene strategie voor NFS projecten in
Nederland (restaurants en andere projecten).
Marketing and Communication
• Helpen bij het opstellen van een marketingplan op strategisch, tactisch en operationeel niveau
voor verschillende projecten
• Onderzoek naar huidige en potentiële nieuwe markten
• Doelgroeponderzoek
• Concurrentenanalyses
• Social media beheren
• De websites en Google AdWords bijhouden
• Externe nieuwsbrieven schrijven
• Emails en reviews beantwoorden
• Customer satisfaction surveys
• Plannen maken voor, en uitvoeren van, promotie en marketing van Dignita en NFS
Operationele Optimalisatie
• Werken aan het documenteren en standardiseren van bedrijfsprocessen in de ondernememing

HR

•
•
•
•
•

Het voorbereiden van contracten en het regelen van alle documenten voor nieuwe medewerkers
Interne nieuwsbrief schrijven
Interne marketing, b.v. interne tevredenheidsonderzoek
Andere HR-gerelateerde activiteiten (administratief)
Nieuwe sollicitaties/beschrijvingen maken

Financien
• Verzenden en invullen van facturen
• Incasso's behandelen
• Omgaan met geldoverzichten
Gewenste ervaring en vaardigheden:
Wij zoeken iemand met grote professionaliteit en verantwoordelijkheid. Not For Sale is toegewijd om
samen met de stagiair een waardevolle leerervaring te creëren tijdens het werken in deze dynamische en
groeiende organisatie.
Wij zoeken iemand die:
• Een relevante MBO/HBO-opleiding volgt
• Sterke analytische vaardigheden heeft
• Zelfstandig kan werken en proactief is
• Creatief, kritisch, assertief, pragmatisch en goed georganiseerd is
• Flexibel is en een klantgerichte instelling heeft
• Ervaring met werken in een internationale context en/of werken met taalbarrières heeft (dit is een
plus)
• Professionele vaardigheden in het Engels heeft
• Een empathische persoonlijkheid heeft: iemand die open staat voor werken met de kwetsbare
doelgroep van NFS
• Bij voorkeur een zakelijke/marketing/commerciële achtergrond (B2B/B2C) heeft
Compensatie:
Te bespreken
Wanneer:
Vanaf 25 maart, 5-6 maanden, 4-5 dagen per week
Locatie:
De stage zal plaats vinden bij het kantoor van Not For Sale en de Dignita restaurants in het centrum van
Amsterdam, Nederland. De sollicitant dient in het bezit te zijn van een geldig werkvisum voor Nederland.
Wil je werken aan een wereld waar niemand te koop is?
Stuur dan jouw motivatie en CV naar Ira Onderwater: ira@notforsalecampaign.org
Meer informatie is te vinden op: www.wearenotforsale.nl/www.eatwelldogood.nl

