
 

 

VACATURE EYE CARE FOUNDATION 

Stageplaats Communicatie & Marketing 

 

Wie zijn wij 

Eye Care Foundation (ECF), een Nederlandse organisatie gericht op ontwikkelingssamenwerking 

met het hoofdkantoor in Amsterdam, helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in 

ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Momenteel is ECF actief in Nepal, Laos, Cambodja, 

Vietnam, Tanzania, Rwanda en Zambia (zie onze website www.eyecarefoundation.nl).  

 

ECF heeft een wereld voor ogen waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van 

mensen beperkt. Een wereld waarin de ongelijke toegang tot goede en bereikbare oogzorg 

verdwenen is en iedereen de mogelijkheid heeft met een scherp zicht een toekomst op te bouwen. 

ECF is een Internationale Non Gouvernementele Organisatie (INGO). 

 

Wat ga je doen 

Je maakt deel uit van een ambitieus team waarbinnen je veel ruimte en eigen 

verantwoordelijkheden krijgt. Eye Care Foundation is op zoek naar een leergierige en 

enthousiaste stagiaire die zin heeft om in teamverband te werken aan onze droom: een wereld 

waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperkt.  

We werken in een aantal landen en willen meer marktonderzoek doen om ons voor te bereiden 

op awareness, fondswerf- en communicatiecampagnes. Dit doe je samen met onze collega’s op de 

verschillende kantoren. Kansen en bedreigingen in kaart brengen en het uitzoeken van trends en 

ontwikkelingen in de lokale marketing en media. We zijn een lerende organisatie en willen onze 

visibility professionaliseren. Gedurende je stage ben je ook verantwoordelijk voor het (mede) 

opzetten van deze campagnes voor onze kantoren. 

 

Wie zoeken wij 

• Een HBO- of universiteitsstudent 

• Je hebt een goede schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels 

• Communicatie en marketing hebben voor jou geen geheimen 

• Je bent een proactieve teamspeler  

• Je bent woonachtig in Amsterdam of omgeving 

• De woorden enthousiast, creatief, energiek, resultaatgericht en zelfstandig zijn jou op het lijf 

geschreven  

 



 

 

Wat bieden wij 

• Een leuke en leerzame stage  

• Goede begeleiding 

• Mogelijkheid voor uitvoeren van een onderzoeksopdracht (onderwerp in overleg)  

• Een fijne en goed bereikbare werkplek in Amsterdam 

• Leuke collega’s die nieuwsgierig zijn naar jouw ideeën en kritische blik 

• Kansen om je eigen netwerk op te bouwen/uit te breiden 

• Stagevergoeding 

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Björn Stenvers (06-51815916). Jouw CV graag 

sturen naar bjorn@eyecarefoundation.nl ovv sollicitatie stage Online & Social Media. 


