
 

 

 

Stagiaire communicatie/evenementen organisatie 

 

Ben je op zoek naar een stage bij de organisatie achter één van de meest geraadpleegde 

websites wereldwijd? Lees dan snel verder. 

 

De organisatie 

Wikimedia Nederland is onderdeel van de  Wikimedia beweging die zich wereldwijd inzet voor 

vrije kennis. Vlaggenschip van de beweging is Wikipedia - maar er gebeurt nog veel meer. 

Wikimedia Nederland ondersteunt de vrijwilligers die de Nederlandstalige Wikipedia bewerken. 

Daarnaast ontwikkelt Wikimedia Nederland activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed. 

 

Wiki Loves Monuments  

Wiki Loves Monuments is één van de projecten van Wikimedia. Jaarlijks wordt er wereldwijd 

een fotowedstrijd georganiseerd gedurende de maand september. Doel in Nederland is zo veel 

mogelijk goede foto’s van monumenten te verzamelen zodat er op Wikipedia een goed 

overzicht te vinden is van het prachtige culturele erfgoed van Nederland.  

 

Voor dit project zijn wij op zoek naar een enthousiaste meewerk stagiaire, die goed is in 

communicatie en het ook leuk vindt om zich bezig te houden met het organiseren van 

kleinschalige evenementen rondom dit project. Ben jij goed in organiseren, creatief, 

communicatief vaardig en heb je ervaring met het werken met google drive? Dan maken wij 

graag kennis met jou! 

 

Ons aanbod? 

Wij bieden je een meewerkstage HBO-niveau in een boeiende werkomgeving binnen een 

dynamische wereldwijde beweging. Je komt te werken op een klein, gezellig kantoor in hartje 

Utrecht. Je werkt nauw samen met een team van professionele krachten, om zo je kennis 

verder te ontwikkelen. Naast de werkzaamheden voor Wiki Loves Monuments ben je betrokken 

bij diverse andere werkzaamheden op het gebied van communicatie. De stageperiode is in 

overleg voor minimaal 4 maanden en start uiterlijk in september 2013. Tijdens je stageperiode 

werk je minimaal drie dagen per week bij ons op kantoor. De stagevergoeding bedraagt € 300 

netto per maand (gebaseerd op een werkweek van 36 uur) 

  

Meer informatie over Wikimedia vind je op: http://www.wikimedia.nl/ 

 

Heb jij interesse? 

Stuur dan nu je motivatie met CV voor  18 juni naar Sindy Meijer, sollicitatie@wikimedia.nl o.v.v. 

Stage communicatie en evenementen organisatie.  
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