
Kennisland is een denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang. We

zetten ons al meer dan twintig jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een

open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving. We

experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst,

samen met de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk. En we leren

mensen zelf vernieuwen. Draag je hier graag aan bij en ben je op zoek naar een

uitdagende en dynamische stageplek? We horen graag van je!

Wat ga je doen?

We zoeken een gemotiveerde, onderzoekende en creatieve stagiair die meeloopt in ons

team en ons ondersteunt bij:

● actieonderzoek;

● redactiewerkzaamheden;

● het voorbereiden van presentaties en bijeenkomsten;

● het helpen begeleiden van workshops;

● het ondersteunen van teams van vernieuwers.

Jouw eigenschappen:

● je doet een hbo- of wo-opleiding;

● je bent ambitieus, creatief en kritisch;

● je durft initiatief te nemen en vragen te stellen;

● je bent accuraat en kan goed organiseren;

● je bent flexibel en zelfstandig;

● je bent een teamspeler;

● je hebt ervaring met sociale media en het schrijven van teksten.

We vinden een inhoudelijke visie en meedenken op het vlak van sociale innovatie erg

belangrijk.
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Wat krijg je daarvoor terug?

Natuurlijk krijg je uitgebreid de tijd om je nieuwe collega’s te leren kennen en ze uit te

horen over hun kennisgebieden en lessen uit hun werkpraktijk. Je krijgt een

stagebegeleider met wie je een stageplan opstelt waarin wederzijdse verwachtingen

zijn vertaald naar duidelijke ontwikkelpunten en activiteiten. Afhankelijk van je eigen

leerdoelen en interesses kun je meedoen aan workshops en meewerken aan nieuwe

activiteiten en projecten. Lees hier de ervaring van eerdere stagiairs.

Bij een voltijdstage bedraagt de stagevergoeding 500 euro bruto per maand.

Kennisland biedt je alle mogelijkheden om je te ontwikkelen in een informele

werkomgeving. De stage duurt minimaal vier maanden (minimaal 32 uur per week) en

bij voorkeur vijf of zes maanden, maar we stemmen dit zoveel mogelijk af op jouw

wensen en die van je opleiding.

Hoe kun je reageren?

Stuur een mail met daarin je cv en een motivatiebrief naar Tamara Mangelaars via

werk@kl.nl. Voor vragen over de stage kun je ook contact opnemen met Tamara via

e-mail of 020-5756720.
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