
  
  
 
  

 
 
 

 

 
 
 
Heb je een passie voor communicatie en wil je je ervaring verder ontwikkelen? Ben je geïnteresseerd in 
de wereld van NGO's en de thema's migratie en internationale samenwerking? Versterk tijdelijk het 
interne en externe communicatieteam van Caritas als stagiair. 
 
Caritas International is een Belgische NGO die zich inzet voor internationale solidariteit en deel uitmaakt van 
een wereldwijd netwerk van meer dan 160 organisaties, die samenwerken in 200 landen en regio's. We 
ondersteunen slachtoffers van rampen en conflicten, honger en armoede, in eigen land of op de vlucht. 
www.caritasinternational.be. 
 

WAT JE DOET 
In nauwe samenwerking met het interne en externe communicatieteam zal je:  

• De digitale fototheek reorganiseren  

• Oude inhoud op de website archiveren  

• Content creëren voor het intranet en voor externe communicatiekanalen (artikelen, interviews met 
collega's en vluchtelingen of migranten, quizzen, video's...)  

• Documenten coderen in de intranetbibliotheek  

• Meewerken aan de organisatie van interne informatieve en sociale evenementen  

• Vertalingen van het Frans naar het Nederlands verzorgen  

• Af en toe administratieve taken uitvoeren 
 

WAT JE HET TEAM BRENGT 
• Een universitair of hogeschooldiploma in Communicatie, Journalistiek, Taalkunde, Vertaler of 

gelijkwaardig  

• Goede schrijfvaardigheid en een onberispelijke spelling in het Nederlands 

• Een goede kennis van het Frans 

• Ervaring met visuele vormgeving (Canva is een troef)  

• Kennis van Office 365 (specifiek Teams en SharePoint) is een troef  

• Je teamgeest, enthousiasme, openstaan voor verandering, creativiteit en grondigheid  

• Affiniteit met de visie, missies en waarden van Caritas International 
 

WAT JE VAN ONS KRIJGT 
• De mogelijkheid om ervaring op te doen bij een internationale NGO tijdens een onbetaalde stage van 

ongeveer 3 maanden, 3 of 4 dagen per week (rooster overeen te komen)  

• Opleidingsmogelijkheden over migratie en ontwikkelingssamenwerking en over communicatiemiddelen 
(Office 365, intranet, WordPress, Canva...)  

• Begeleiding door een team van communicatieprofessionals  

• Een verscheidenheid aan taken, met ten minste één veldbezoek aan een van onze opvangstructuren in 
België 

• Een fijne en stimulerende werkomgeving 
 

INTÉRESSE? 
Stuur uw sollicitatie (CV + motivatiebrief + data van beschikbaarheid) met als onderwerp "Interne Communicatie 
Stagiair(e)" uiterlijk tegen 26 maart 2023 naar het e-mailadres cv@caritas.be. 

Caritas behoudt zich het recht voor om de wervingsprocedure vóór de uiterste sollicitatiedatum af te sluiten. In 
overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbescherming zullen de sollicitaties worden verwijderd zodra de 
sollicitatieprocedure is afgesloten. 

 

 

STAGIAIR(E) INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 

Brussel (metro Kunst-Wet & Madou) 
Indiensttreding: idealiter begin april 2023 

Duur: minimaal 3 maanden 

http://www.caritasinternational.be/
mailto:cv@caritas.be
https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

