
PROJECT COÖRDINATOR
STAGIAIR(E)
Yogyakarta, Indonesië

We zijn op zoek naar een stagiaire die van alle markten thuis is en die onze coördinatoren gaat ondersteunen

met hun dagelijkse werkzaamheden. Je zit op een HBO-toerisme / Hospitality / HR / Marketing / Creative

Business opleiding en/of hebt reis- of werkervaring in het buitenland. Je bent verantwoordelijk voor de

marketing, ondersteund bij het aanpassen en implementeren van beleid, helpt bij de ontwikkeling van nieuwe

reisprogramma's en gaat deze waar kan in de praktijk managen. Je bent het gezicht van de organisatie, werft

projecten en bedrijven, werft vrijwilligers en studenten, Bemiddelt tussen de projecten/bedrijven en de

studenten/vrijwilligers, onderhoudt goed contact met andere belangrijke samenwerkingen. Wanneer de

huidige tijd het toelaat begeleidt je studenten/vrijwilligers die de stap nemen om naar Indonesië af te reizen

van A tot Z. 

Met Intern Indonesia werken we nauw samen met Think Volunteer. We staan voor verantwoordelijke stages

en vrijwilligerswerk in het buitenland. Bijkomend wordt van je verwacht dat je het belang uit de missie :

“Vrijwilligerswerk en stages met een positieve impact motiveren en met een negatieve impact tegengaan.”

L O O P T I J D

Flexibel - De functie heeft een betrekking voor een periode van 5 tot 6 maanden. 

P R O F I E L  S C H E T S :

(Pro)actief en zelfstandig kunnen organiseren, netwerken, opbouwen, contacten onderhouden - maar ook

kunnen samenwerken in een (internationaal team)

Marketing taken zoals zoals website, blogs, nieuwsbrief, social media en content creator 

Coördineren en samenwerken met vrijwilligers & stagiaires en hen ondersteuning bieden waar nodig

Ondersteunen van het actieteam bij het organiseren van uiteenlopende acties of events

Signaleren van acties en (fondsenwerving) kansen die interessant kunnen zijn voor Intern Indonesiaen hier

proactief op inspelen door ideeën aan te dragen

Bijwonen van acties en events om Intern Indonesia te vertegenwoordigen of activiteiten te coördineren

Zorg dragen voor de administratieve verwerking van informatie

L O C A T I E

Yogyakarta, Indonesië



W A T  W I J  V E R W A C H T E N :

Je neemt initiatief en toont leiderschap

Je staat open voor de Indonesische cultuur 

Je kunt jezelf goed presenteren en bent communicatief sterk

Je begrijpt ons doel en staat hiervoor 

Je houdt ervan om nieuwe mensen te ontmoeten en je netwerk uit te breiden. 

Je hebt verstand van Social media en weet hoe je Instagram, Linkedin, Facebook effectief kan gebruiken. 

Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels

Stressbestendig en creatief

Affiniteit met reizen en Indonesië 

Beschikbaar voor een periode van minimaal 5-6 maanden, minimaal 4 dagen per week 

W A T  K R I J G  J E  E R V O O R  T E R U G ?

Krijg waardevolle ervaring op het gebied van internationalisering, managing en community building met

een snelgroeiende organisatie in Indonesië!

Uitdaging om mee te groeien met een jong en groeiend enthousiast team

Kans om werk/ontwikkelings kansen voor jezelf te creëren op basis van eigen inzet en kunnen. 

Een flexibele goed te combineren taak met eigen verantwoordelijkheid. 

Mooie toevoeging aan je CV! 

Project onkosten en vergoedingen op basis van eerlijkheid. 



O V E R Z I C H T  T A K E N :

Meedraaien team 
Weten waar we voor staan, inzicht in takenprofiel, team leren kennen,

werkwijze leren kennen, bijwonen van vergaderingen / meetings.

Als coördinator meedraaien met vrijwilligers en studenten, inzicht krijgen

Wat gaat goed / wat kan beter? 

Coördinatie van studenten 

en vrijwilligers 
Sollicitatieprocedure van met studenten en vrijwilligers A tot Z

Bemiddeling, opvang en begeleiding van nieuwkomende studenten en

vrijwilligers in Indonesië

Contacten, netwerk en procesbewaking 

Organiseren van activiteiten, trips etc 

Marketing
Sociaal media beheer

Website

Content delen

Acties bedenken

Verhalen en blogs schrijven

Video’s maken

Vloggen 

Marketingstrategieën bedenken en implementeren

Google analytics 

Advertisement google, facebook en instagram 

Netwerken 
Werving studenten en vrijwilligers

Werving scholen / universiteiten

Werving organisaties/bedrijven/ bemiddeling Indonesië

Eigen input welkom


