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INTERESSANTE STAGEPLEK BIJ NGO VOOR 3-6 MAANDEN: 
  
STAGIAIR SUBSIDIES & SAMENWERKINGSPARTNERS 
 
OVER THAKI 

Thaki is een non-profitorganisatie (NGO) die als missie heeft vluchtelingen en kwetsbare kinderen in staat te 
stellen te leren en zich te ontwikkelen door middel van speciale software. We distribueren gedoneerde laptops 
naar educatieve centra die werken met vluchtelingen en kwetsbare kinderen, en geven ook laptops aan oudere 
studenten om hun leren te ondersteunen. Nu werken we vooral in Libanon, maar we zijn van plan dat verder 
uit te breiden. Meer informatie op www.thaki.org.  
 
Wie zoeken we? 
Thaki is op zoek naar een gemotiveerde stagiair om de organisatie te helpen bij het uitbreiden van haar 
Nederlandse en Europese partners voor laptopdonaties én om Nederlandse en Europese 
subsidiemogelijkheden te identificeren en om projectvoorstellen in te dienen.  
 
De stagiair werkt nauw samen met de teamleden van Thaki die zich in Den Haag en het Midden-Oosten 
bevinden. Veel werkzaamheden zullen daarom op afstand plaatsvinden. Een thuiswerkplek is daarom belangrijk.  
 
Jouw taken 
 Onderzoek naar bedrijven en organisaties die benaderd kunnen worden voor laptopdonaties om de 

missie van Thaki te ondersteunen.  
 Het maken van pitch-materiaal gericht op potentiële donoren. 
 Communicatie met de bedrijven (per e-mail, telefonisch en afspraken). 
 Onderzoek naar Nederlandse en Europese organisaties voor financiering. 
 Het schrijven van financieringsvoorstellen. 

 
Wat bied jij? 
 Je bent bij voorkeur een master student en staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling. 
 Je hebt goede onderzoeks- en schrijfvaardigheden. 
 Je hebt ook uitstekende communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels. 
 Je hebt een pro-actieve houding: je ziet kansen en wilt alles onderzoeken 
 Je bent gewend om (ook) op afstand te werken. 
 Kennis van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en het Midden-Oosten is een pré, maar 

niet noodzakelijk. 
 
Startdatum en duur 
Z.s.m. voor circa 3-6 maanden, 3-5 dagen per week. 
 
Stagevergoeding 
300 euro (bij full time stage) 
 
Ben je geinteresseerd? 
Stuur dan je cv en motivatiebrief t.a.v. Rudayna Abdo naar info@thaki.org 
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