Stageplaats impactonderzoek Kansfonds (24-32 uur)
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand
buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun
situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de
ander. Kijk voor meer informatie op www.kansfonds.nl.
Voor ons impactonderzoek zijn we op zoek naar een zelfstandige, ondernemende stagiair(e) met
interesse in het doen van dit onderzoek.
Jouw stage
In deze stage help je ons met het in kaart brengen van onze impact. Jouw taken zullen in ieder geval
zijn:
•
•
•

Het coördineren van de dataverzameling bij de organisaties die Kansfonds ondersteunt. Je
zet een vragenlijst uit onder de 500 gesteunde initiatieven en bent eerste aanspreekpunt
voor de projectpartners die de vragenlijst invullen.
Het doen van een deel van de analyse voor de impactrapportage. Hiervoor werk je nauw
samen met onze partner op het gebied van impactmeting, Avance Impact.
Het doen van literatuuronderzoek naar de belangrijkste aannames onder de Kansfonds
aanpak. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de rol van vrijwilligers bij de gesteunde initiatieven.

Wij bieden een leuke werkplek bij Kansfonds en dubbele begeleiding, namelijk van Kansfonds en van
Avance Impact.
Jouw profiel
- Wetenschappelijk denkniveau, bij voorkeur in de eindfase van zijn/haar bachelor of al begonnen
met een Master
- Interesse in sociaal maatschappelijke vraagstukken en burgerinitiatieven
- Affiniteit of ervaring met het meten van effecten of impact is een pré
- Zelfstandig en proactieve werkhouding
- Gaat georganiseerd te werk en is gedreven
- Uitstekende communicatieve vaardigheden
- Kennis van MS office en basisvaardigheden SPSS is een pré
Geïnteresseerd?
We zoeken een stagiair(e) voor de periode februari tot juni 2019 voor 3-4 dagen per week. Je werkt
voornamelijk bij ons op kantoor in Hilversum. Er is een stagevergoeding mogelijk van maximaal €400
per maand.
Heb je interesse? Mail dan een korte motivatie en je cv naar sollicitatie@kansfonds.nl. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Eline Crins (Coördinator projectadvies): 035 624 96 51.

— U wordt vriendelijk verzocht om acquisitie naar aanleiding van deze vacature achterwege te laten—

