Stagiair duurzaam onderwijs evenement
Vind jij duurzame ontwikkeling belangrijk, hou je van organiseren, vind je het leuk
om met een team naar een concreet doel te werken, heb je interesse in het onderwijs
en wil je meer leren over hoe duurzaamheid en onderwijs samenhangen? Word dan
onze nieuwe stagiair voor het organiseren van onze symposia over duurzaamheid in
het vo en mbo in het najaar!
Wij zijn...
… de coöperatie Leren voor Morgen, een groep samenwerkende organisaties met een
gemeenschappelijk doel. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame
ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional.
Alle leden hebben hun eigen activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast bundelen we
onze krachten door samen aan projecten te werken en initiatieven met elkaar te
verbinden.
Elk jaar organiseren we een symposium over duurzaamheid in het voortgezet
onderwijs en eentje over duurzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs voor
mensen uit heel Nederland. Deze symposia worden goed bezocht en zijn voor mbo en
vo instellingen een belangrijke boost om duurzaamheid steviger te verankeren. We
organiseren zo’n symposium altijd bij een school ergens in het midden van het land: de
hostinstelling. Tijdens deze symposia geven we deelnemers de gelegenheid om elkaar
te laten zien hoe ze met duurzaamheid aan de slag gaan, elkaar te leren kennen en van
elkaar te leren. Met inspirerende sprekers en als kers op de taart de uitreiking van de
SustainaBul VO en MBO – de prijs voor de duurzaamste vo of mbo instelling.

We zoeken iemand die...
… affiniteit heeft met leren voor duurzame ontwikkeling
… houdt van organiseren en communiceren met veel verschillende partijen
… eigen initiatief neemt en zelfstandig en gestructureerd kan werken
… het leuk vindt om bij te dragen aan een dynamische organisatie
Je hoeft voor deze stage niet te studeren, maar mocht je deze stage als onderdeel van
je studie willen doen, dan houden we uiteraard rekening met de vereisten van jouw
opleiding.

We zijn een inclusieve organisatie en moedigen vanzelfsprekend iedereen met
passende interesse en ervaring aan om te solliciteren.

Wat ga je doen?
Jouw hoofdtaak wordt het meehelpen organiseren van het symposium over
duurzaamheid in het vo in de tweede helft van november en van het symposium over
duurzaamheid in het mbo op 9 december. Dit betekent dat je:
● Meedenkt over de opzet van de symposia: hoe we de doelen van kennisdeling
en -ontwikkeling, en ontmoeting/netwerken bereiken en de events dynamisch
en inspirerend maken
● Helpt om deze ideeën praktisch te maken zodat het voor de organisatie en
deelnemers behapbaar blijft
● Communiceert met workshopleiders, sprekers en organisatoren van side-kicks
over inhoud, planning, benodigdheden en praktische zaken en dit afstemt met
collega’s
Team en samenwerking
Je wordt onderdeel van het team van Leren voor Morgen, een team bestaande uit 11
mensen. Binnen dat team werk je vooral samen met de projectcoordinatoren van de
SustainaBul MBO en VO en met je collega’s bij communicatie. Daarnaast werk je
nauw samen met mensen die op de hostlocatie van de symposia betrokken zijn bij de
organisatie en met een breder team van betrokkenen rondom de SustainaBul MBO en
VO.
Tijd, tijdsinvestering en vergoeding
De stage is voor de duur van 4 of 4,5 maanden, van half augustus tot 31 december
2022, met uiterlijke startdatum 1 september.
We vragen een inzet van 24 uur per week (meer of minder uren zijn mogelijk in
overleg). Deze uren zijn flexibel in te zetten, maar we vragen je indien mogelijk in
ieder geval de donderdag als vaste werkdag aan te houden. We werken online, dus
werken kan vanuit elke plek. Op donderdag is er de mogelijkheid om op ons kantoor
in Utrecht te werken. Leren voor Morgen hanteert een standaard stagevergoeding
van 640 euro per maand op basis van een fulltime stage-aanstelling.
Interesse?
Stuur vóór 13 juni je CV en een motivatie naar redactie@lerenvoormorgen.org

