DE BUURTCAMPING ZOEKT
EEN STAGIAIR (HBO/WO)!
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Stichting De Buurtcamping

S TA G E VA C AT U R E

Een stage op een camping? Jazeker, want De
Buurtcamping organiseert samen met
buurtbewoners in meer dan 45 Nederlandse
stadsparken een camping voor de buurt.
DE BUURTCAMPING
De Buurtcamping is de afgelopen jaren gegroeid
van een leuk initiatief in het Amsterdamse
Oosterpark tot een landelijke organisatie die
buurtbewoners in meer dan veertig Nederlandse
buurten helpt om een camping in eigen park te
realiseren. Het doel van De Buurtcamping is de
sociale cohesie in de buurt te bevorderen door
duurzame ontmoetingen tussen buurtgenoten tot
stand te brengen. Daarnaast bieden we een
vakantie aan mensen aan die normaal niet of
nauwelijks op vakantie gaan of kunnen. 1/3e van
de kampeerplaatsen is bestemd voor minima. Tot
slot empoweren we buurtbewoners via ons
opleidingstraject de Buurtcampus om een actieve
rol in de buurt in te nemen en door
vrijwilligerswerk te bieden op de camping.

DE STAGE
In deze meewerkstage ben je de spin in het web
tussen enthousiaste buurtbewoners en het centrale
team. Samen zorgen wij ervoor dat er in 2022 zoveel
mogelijk Buurtcampings komen! Je stapt in op het
moment dat wij het afgelopen kampeerseizoen aan
het afronden zijn en serieuze voorbereidingen treﬀen
voor het komende jaar. Tijdens je stage zijn dit je
hoofdtaken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werven van nieuwe campingbeheerders
(buurtbewoners) in verschillende steden
Begeleiden en ‘onboarden’ van
campingbeheerders
Evalueren en aanpassen van ons
opleidingstraject De Buurtcampus
Het organiseren van De Buurtcampus
Up to date houden van ons online platform de
CampingGids
Buurtcampings ondersteunen op het gebied
van communicatie en ticketing
Het meedenken over en het bijhouden van ons
CRM-systeem
Theoretisch onderzoek naar de ideale
voorwaarden voor een duurzame ontmoeting

Aan het eind van de rit weet jij hoe het is om in een
maatschappelijk gedreven organisatie te werken,
weet je alles van sociale cohesie in Nederlandse
buurten en leer je communiceren en samenwerken
met allerlei verschillende mensen!

S TA G E VA C AT U R E

WIE ZOEKEN WE?
We zoeken een enthousiaste, sociale, proactieve
en kampeer-liefhebbende student die het leuk
en leerzaam vindt om ervaring op te doen in een
kleine, professionele, jonge maatschappelijke
organisatie met een groot landelijk bereik.
•

•
•
•
•
•
•

Je studeert HBO of WO en doet een
opleiding gelinkt aan het sociaal
maatschappelijke domein
Je hebt zin om ervaring op te doen in een
leuk, enthousiast jong team
Je vindt het tof om je steentje bij te dragen
aan een vrolijkere, socialere buurt
Je vindt het leuk om dingen te
organiseren en hebt hier ervaring mee
Je bent woonachtig in of rondom
Amsterdam
Je hebt een vlotte pen
Je hebt aﬀiniteit heeft met onderwerpen
rondom sociale cohesie en beschikt over
enige theoretische kennis op dit gebied.

PRAKTISCH
•
•

•

Je bent 3-4 dagen per week beschikbaar.
Stagevergoeding: ongeveer € 250.- per
maand (afhankelijk van je
beschikbaarheid)
Ons kantoor bevindt zich in een gezellig
oud schoolgebouw: MidWest in de
Amsterdamse Baarsjes

REAGEREN
Stuur je motivatiebrief naar:
vacatures@debuurtcamping.nl
Bij vragen over de stage kan je een mail sturen
naar juultje@debuurtcamping.nl

