
	

	

Stagiair(e)	Multimedia	Design 

Free a Girl is voor de periode januari/februari tot en met juni 2020 op zoek naar een creatieve en 

enthousiaste stagiair(e) multimedia design. Tijdens je stage heb je binnen de afdeling Marketing & 

Communicatie de websites van Free a Girl in beheer. Je monitort, evalueert en bent in staat jouw 

ontwerp te richten op de verschillende doelgroepen.  

Free a Gir l  bevri jdt  wereldwijd minderjar ige meisjes uit  de prost itut ie.  Naast de 

bevri jd ingen wordt er  keihard gewerkt aan preventie,  het aanpakken van 

straffeloosheid,  lobby & advocacy,  rehabi l i tat ie  en de re- integrat ie  van deze meis jes.  

Free a Gir l  werkt samen met 14 partnerorganisat ies in  India,  Nepal,  Bangladesh,  

Thai land,  Laos,  Irak,  Brazi l ie  en Nederland.  De afgelopen 11 jaar hebben wij  

b i jgedragen aan de bevri jd ing van ruim 4.500 meis jes.  

Na het bevrijden helpt Free a Girl de meisjes bij het vinden van een opleiding en werk. Free a Girl gaat 

hierin nog een stap verder en beweegt de lokale gemeenschap om werk en een zekere toekomst te 

creëren voor deze meisjes.  
 
Bij Free a Girl werken 10 medewerkers.  
	

Taken		

§ Website onderhouden 

§ Ontwikkelen en verzorgen van promotiematerialen 

§ Ondersteunen bij de social media strategie 

§ Analyseren en optimaliseren van marketing campagnes op gebied van design  

§ CRM onderhouden 

	
Functie-eisen	

§ Een derde- of vierdejaars HBO student Communication and Multimedia Design (CMD) of 

vergelijkbaar 

§ Je bent vanaf januari/februari tot en met juni 2020 beschikbaar voor 4 dagen in de week 

§ Je hebt ervaring met Wordpress en kennis van andere grafische programma’s is een pré 

§ Je bent sociaal en kan zelfstandig werken  

§ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, in woord en geschrift 

 

 



 
Competenties	
§ Creatief 

§ Flexibel  
§ Communicatief  
§ Proactief  

 
Wat	wij	bieden		
§ Een leerzame stage in een kleine, betrokken organisatie 

§ Een afwisselende stage 

§ Veel verantwoordelijkheid 

§ Een stagevergoeding 

 
Voor meer informatie kun je bellen met Harriet Aans (06-83216550). Wij zien je sollicitatie (motivatie 
en CV) graag uiterlijk 1 december 2019 via info@harrietaans.com 

 


