Vacature stagiair(e) Shelter City Nijmegen
Shelter City Nijmegen is een project waarbij bedreigde mensenrechtenverdedigers voor een periode
van drie maanden in Nijmegen worden opgevangen. Dit project wordt gecoördineerd door Bureau
Wijland. Mensenrechtenverdedigers kunnen hier in een veilige omgeving tot rust komen om met
nieuwe energie terug te keren naar het eigen land om hun belangrijke werk voort te zetten.
Tegelijkertijd zullen zij hier door middel van trainingen en cursussen meer kennis verkrijgen en een
groter netwerk opbouwen, zodat zij sterker terug gaan. De Shelter City gasten zullen hier ook hun
ervaringen delen door deel te nemen aan lezingen/debatten/congressen.
Vanaf september 2022 zal Nijmegen weer een Shelter City gast opvangen. Daarom zijn wij per 29
augustus 2022 op zoek naar een stagiair(e) voor ongeveer 16 uur per week gemiddeld voor een
periode van ongeveer 6 maanden. Het exacte aantal uren en de periode is in overleg. Als stagiair(e)
begeleid je de mensenrechtenverdediger, help je mee bij de coördinatie van het programma,
onderhoud je contact met partners en bied je ondersteuning bij alle andere voorkomende
werkzaamheden.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•

Kennis van en/of affiniteit met mensenrechten;
Universitair student in de laatste fase van de studie, in een studiegebied gerelateerd aan
internationale en sociale vraagstukken;
Organisatorische vaardigheden;
Uitstekende Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid;
Flexibele inzet gedurende het verblijf van de Shelter City gast;
Nieuwsgierigheid en een cultuursensitieve houding.

Wij bieden:
•
•
•

Een unieke kans om kennis te maken met mensenrechten vanuit een nieuw perspectief;
De kans om je vaardigheden op het gebied van projectmatig werk te verbeteren;
Een stagevergoeding.

Interesse?
Om meer te lezen over het project klik je hier of kun je kijken op www.sheltercity.nl. Stuur je
motivatiebrief en CV voor 30 juni 2022 onder vermelding van ‘Stage Shelter City’ naar Anke van Gils
via: sheltercitynijmegen@bureauwijland.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 11 juli
2022.
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