
Stage Vacature Aralez:
Periode: Jaarlijks van Sept t/m januari & februari t/m juni
Aantal Uren: 16-32 uur per week.

Omschrijving:
Aralez is een stichting die zich bezighoudt met dekolonisatie in de breedste zin van het
woord en geheel wordt gerund door vrijwilligers. Hierbij houden we ons bezig met het herstel
van koloniale schade, koloniale geschiedenis en hedendaags neo-kolonialisme. Als stichting
zetten we ons in op het gebied van educatie en bewustwording. Daarnaast ontwikkelen we
diverse projecten zoals de Decolonial Learning Sessions, Arts of Resistance en Indigenous
Liberation waarbij we campagne voeren, demonstraties opzetten, events organiseren en
trainingen opzetten. Tijdens de stage zul je dan ook betrokken zijn bij verschillende projecten
en soorten evenementen.

Werkzaamheden:
Tijdens de stage zal je ons ondersteunen bij community organizing, leer je hoe je
evenementen en activiteiten moet opzetten en onderhoud je onze (social) media kanalen.
Daarnaast zal je betrokken zijn bij diverse projecten en daar ondersteunen bij communicatie
werkzaamheden en algemene organisatie. Omdat we een stichting zijn met weinig middelen
beschikken we niet over een kantoor of fysieke locatie en zal je dus zelfstandig moeten
kunnen werken op afstand. Wel zullen we wekelijks een check-in verzorgen voor afstemming
van de werkzaamheden en is het team flexibel bereikbaar voor vragen en/of begeleiding.
Doordat we als stichting geen inkomen hebben, anders dan dat we op projectbasis subsidies
aanvragen, kunnen we geen maandelijkse stagevergoeding aanbieden. In het geval je studie
een specifieke onderzoeksopdracht vereist voor een stage is het mogelijk om in afstemming
met ons iets te ontwikkelen.

Wie zoeken we?
> Iemand die zich kan vinden in de visie van Aralez
> Iemand die zelfstandig kan werken en initiatief durft te tonen.
> Iemand die organisatie skills heeft en goed met social media kan omgaan.
> ervaring en/of affiniteit met de onderwerpen waarop Aralez zich richt is een pré.
> Iemand die graag community based werkt en grassroots ervaring heeft is een pré

Solliciteren?
Solliciteren kan door motivatiebrief & CV te sturen naar Stichtingaralez@gmail.com
Graag daarbij ook een indicatie geven voor hoeveel uur stage je kan lopen per week.

Zie voor meer informatie over onze stichting en projecten onze website:
https://stichtingaralez.com/
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