


FIAN zoekt stagiaire bewegings- en communicatiemedewerker 

Deeltijdse, betaalde stageplaats tussen september en december 2022

  

Activiteiten 

Je helpt er de Nederlandstalige bewegings- en communicatiemedewerkster bij de uitvoering van de 
volgende taken:

• organisatie van 3 evenementen rond lokale voedselsystemen in het kader van een Europees 
project en de opvolging ervan;

• organisatie van acties, betogingen en evenementen rond thema’s zoals agro-ecologie, 
voedselsoevereiniteit, toegang tot grond voor agro-ecologische boer.inn.en, 
klimaatrechtvaardigheid, bedrijven en mensenrechten (zorgplichtwet) en pesticiden;

• redactioneel werk: vertalingen van artikels en publicaties uit het Frans naar het Nederlands, 
idealiter assistentie bij de eindredactie van publicaties;

• kleinere administratieve en logistieke taakjes.

Gewenst profiel

• Je kan je helemaal terugvinden in de missie van FIAN en je draagt de beweging voor 
voedselsoevereiniteit en agro-ecologie een warm hart toe

• Opleiding of ervaring op het gebied van communicatie, bewegingswerk en/of projectbeheer
• Je hebt een vlotte pen. Ervaring met eindredactie is een absolute troef
• Je kan je verstaanbaar maken en vergaderingen volgen in het Frans
• Organisatorische vaardigheden, zelfstandigheid en creativiteit
• Je bent een teamspeler en je voelt helemaal goed in een horizontaal team met een breed 

netwerk aan partnerorganisaties
• Flexibele werktijden schrikken je niet af (sommige activiteiten zullen in het weekend of ’s 

avonds plaatsvinden)

FIAN Belgium is op zoek naar een gedreven stagiaire die de 
Nederlandstalige flank van deze internationale ngo – die werkt rond 

agro-ecologie en voedselsoevereiniteit – komt versterken 
tussen september en december 2022. 

Je helpt met de organisatie van tal van evenementen, acties en 
betogingen en je ondersteunt de Nederlandstalige communicatie.

Je komt terecht in een zeer geëngageerd en sympathiek 
horizontaal team met voornamelijk Franstalige collega’s. 

Jouw werk gebeurt in het Nederlands, maar een basiskennis van0
 het Frans is vereist om de vergaderingen te kunnen volgen.



Ons aanbod

• Een boeiende en leerrijke stageplaats in het hart van de beweging voor agro-ecologie en 
voedselsoevereiniteit

• Onkostenvergoeding voor transport + vrijwilligersvergoeding
• Afwisselende en praktische werkervaring in communicatie, bewegingswerk en assistentie bij

projectmanagement
• Onderdompeling in de bredere beweging en kennismaking met tal van partnerorganisaties

Praktische informatie

• Plaats van de stage : FIAN Belgium, Huis van de Vrede, Van Elewijckstraat 35, 1050 Elsene 
(BRUSSEL)

• Duur en tijdstip: Stage van 3 maanden (eventueel te verkorten of te verlengen), minstens 2 
dagen/week, idealiter op dinsdagen en donderdagen, tussen september en half december 
2022. Sommige activiteiten vinden plaats ‘s avonds of in het weekend. Precieze duur van de 
stage en werkdagen vallen in overeenkomst af te spreken.

Interesse? 

Stuur een e-mail naar kristel@fian.be met "stage" in de onderwerpregel.

Graag krijgen we wat meer informatie over jezelf en waarom je geïnteresseerd bent in de stage. Dat 
kan in de vorm van een CV en motivatiebrief.

Solliciteren tot en met zondagavond 4 september 2022.


