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Gezocht per 1 januari 2018:  
stagiair(e) Duurzaam Den Haag 

Voor ons project De Energiesponsor zijn wij per 1 januari op zoek naar een stagiair(e): een junior 

Projectmedewerker/communicatieuitvoerder. Is duurzaamheid één van jouw interessegebieden en ben je 

daarnaast communicatief ingesteld en niet bang om de telefoon te pakken en iemand te bellen? Vind jij het 

leuk om bijeenkomsten te organiseren? Ben je per december of januari op zoek naar een leuke stageplek? 

Dan ben jij degene die DDH zoekt! 

 

De opdrachtgever  

Duurzaam Den Haag helpt burgers en bedrijven om duurzaam te doen. De Energiesponsor is een project 

waarbij we 100 maatschappelijke organisaties, scholen, sportverenigingen en bijvoorbeeld musea helpen 

om de energierekening naar 0 te brengen.  Voor dit project zijn we per december, januari op zoek naar een 

zelfstandige stagiair(e) voor de periode van vijf maanden. Het project is een samenwerking tussen de 

gemeente Den Haag, Softs, Duurzaam Den Haag en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met de 

Energiesponsor worden de organisaties financieel ontzorgd en houden ze meer geld over voor hun 

kerntaken.  

 

Wat ga jij doen in deze stage? 

Tijdens deze stage help je bij het organiseren van bijeenkomsten, het informeren via social media over de 

Energiesponsor en ga je aan de slag met het opstellen van Energiesponsorplannen. Je helpt bij het 

aanwakkeren van organisaties, het plannen en organiseren van de voortgang van Energiesponsorplannen 

en bij het vieren van de realisatie van een Softs Point.  Hierbij zal je zowel telefonisch als via de mail contact 

hebben met hele diverse doelgroepen.  

 

Wat wij bieden: 

• Een uitdagende stage bij  een mooie Stichting met een toegankelijke, platte organisatie; 

• Waardevolle werkervaring door veel verantwoordelijkheden; 

• De stagevergoeding; 

• een leuk team. 

 

Wat wij vragen: 

• Je bent een tweede-derde of vierdejaars HBO/WO-student 

• Je bent per januari 2018 beschikbaar voor een stage van 32 uur per week, gedurende een periode 

van vijf maanden; 

• Jij bent een volhouder en communicatief ingesteld. 

• Je houdt van communiceren en kent de social wereld en weet hoe berichten, vlogs en blogs opvallen 

• Jij hebt al enige commerciële en communicatie-ervaring, zoals bijvoorbeeld verkoopervaring. 

 

Interesse? Stuur je motivatiemail en cv naar Sandra Nap of neem voor meer informatie contact op met 

projectleider van De Energiesponsor: Sandra Nap, sandra@duurzaamdenhaag.nl, 06-10653154. 
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