
 

Iedereen vrij van diabetes. 
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes en 1.000 nieuwe diagnoses per week: diabetes is een 
van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd. De rol van het Diabetes Fonds is daardoor 
relevanter dan ooit. We maken ons sterk om diabetes te voorkomen en te genezen. Tegelijkertijd 
zetten we onze schouders onder een betere kwaliteit van leven en proberen we de gezonde keuze 
makkelijk te maken voor iedereen in Nederland. Ons wapen: wetenschappelijk inzicht. Zo werken we 
stap voor stap toe naar een diabetesvrije generatie. Help je mee?  
 
Voor ons team Acties en Evenementen zoeken we een enthousiaste, sociale en initiatiefrijke 
 

Stagiair Acties en Evenementen 

(32-40 uur p/wk) 

 
Wij zoeken: 
Een stagiair die graag in contact komt met mensen en ons komt helpen diverse acties en 
evenementen tot een succes te maken.  
 
Je werkweek? Je hebt dagelijks contact met onze particuliere actievoerders, de mensen die voor het 

Diabetes Fonds in actie komen. Je beantwoordt vragen, ondersteunt Diabeatit acties, verstuurt 

actiematerialen en monitort de voortgang van onze diverse activiteiten.  

Je helpt met de deelnemersadministratie en organisatie van de New York Mini Marathon – Digital 

Edition en van de aankomende diabetes type1-informatie bijeenkomst. 

Daarnaast denk je mee over wervingsacties (nieuwe actievoerders en acties) en schrijf je content 

voor o.a. nieuwsberichten en social media kanalen (zowel van het Diabetes Fonds, Diabeatit en van 

de NYMM). 

 
Wat bieden wij: 

• Een stage in een informele, motiverende werkomgeving en team waarin je veel vrijheid krijgt en 
veel kunt leren. 

• Een stageplaats voor 32-40 uur per week, voor minimaal vier maanden vanaf september. 

• Een vergoeding van € 360 per maand (bij een fulltime inzet).  

• Een bruisende werkplek, pal naast het NS station in Amersfoort, afgewisseld bij jou thuis. 
 
Dus ben jij iemand met: 

• HBO niveau in de richting eventmanagement, communicatie, social work of iets vergelijkbaars. 

• Een pro-actieve houding die het leuk vindt de telefoon op te pakken en mensen te 
enthousiasmeren en te binden;  

• Sterke communicatieve vaardigheden; je hebt een vlotte pen en weet de juiste tone-of-voice en 

balans te vinden tussen menselijkheid en zakelijkheid; 

• Nauwkeurigheid, je weet overzicht te behouden en gestructureerd te werken; 

• Creativiteit, misschien heb je zelf aan een actie meegedaan of een eigen actie opgezet voor een 

goed doel; 

• Kennis van social media 
 

Dan gaan we graag met je in gesprek! 
 
Informatie en vervolgstappen: 

http://www.diabeatit.nl/
http://www.diabeatit.nl/
http://www.newyorkminimarathon.nl/
http://www.newyorkminimarathon.nl/
http://www.newyorkminimarathon.nl/
http://www.newyorkminimarathon.nl/
https://www.diabetesfonds.nl/wat-we-doen/bijeenkomsten
https://www.diabetesfonds.nl/wat-we-doen/bijeenkomsten


 

Kijk voor meer informatie over het Diabetes Fonds op www.diabetesfonds.nl, voor meer informatie 
over onze acties en actievoerders op www.diabeatit.nl en over ons hardloopevenement op 
www.newyorkminimarathon.nl.  
 
Voor meer informatie over deze veelzijdige en uitdagende stage kan je contact opnemen via 

info@diabeatit.nl of (033) 462 2055 en vragen naar Elsbeth of Marieke. 
 
Interesse? 

Stuur een korte motivatie en je CV naar Marieke Reuvers via m.reuvers@diabetesfonds.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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