Hallo! Wij zijn Cross Your Borders. We organiseren interactieve onderwijsprojecten en
indrukwekkende jongerenreizen, waarbij jongeren spelenderwijs over (hun) grenzen kijken
en de wereld ontdekken. We hebben diverse leuke stageplekken. Zo zijn wij op zoek naar
een enthousiaste:

STAGIAIR(E) FACILITAIR MEDEWERKER (HBO)
24 - 40 uur per week

Wat ga je doen?
▪ Aansturen van het logistieke team
▪ Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, klaarzetten en opruimen van de materialen die gebruikt worden tijdens
de onderwijsprojecten
▪ Je bent bezig met taken zoals organiseren, plannen, aansturen, controleren, ontwikkelen en voorraadbeheer
▪ Je werkt op het hoofdkantoor in Nijmegen en soms op een onderwijsproject om het logistieke proces aan te sturen
▪ Eventueel je stage combineren met een (afstudeer)onderzoek
▪ Eventueel klassen begeleiden tijdens interactieve spellen over thema’s als klimaatverandering, oneerlijke handel en
mensenrechten

Wat wij bieden
▪ De kans om aan veel verschillende competenties te werken: we stellen samen met jou een stage op maat op
▪ Je komt te werken in een professioneel team dat ervaren is met het opleiden en begeleiden van stagiair(e)s
▪ Tijdens de stage sta je niet langs de zijlijn; je krijgt meteen verantwoordelijkheid binnen het werkveld
▪ Onderdeel uitmaken van een enthousiast jongerenteam
▪ Leuke teambuildingsactiviteiten en borrels
▪ Dagelijks een geheel verzorgde lunch
▪ De mogelijkheid om door te stromen naar een betaalde baan

Wat wij vragen
▪ Je bent een HBO-student
▪ Je bent minimaal 5 maanden beschikbaar voor 24 uur per week of meer
▪ Je bent in het bezit van een studenten-week-OV-kaart en het hebben van een rijbewijs is een pré
▪ Je bent sociaal, energiek en vindt het leuk om jongeren bewust te maken van mondiale onrechtvaardigheid

Wil je solliciteren of meer weten?
▪ Stel je vragen via Whatsapp of bel ons op 06-43776363
▪ Mail je cv met foto naar stages@crossyourborders.nl
▪ Check www.crossyourborders.nl

