Amref Flying Doctors is op zoek naar een
Stagiair Corporate Partnerships en Business Development
voor 3-5 dagen per week, vanaf maart 2017 op ons kantoor in Leiden.
Wil jij werkervaring opdoen bij een internationale organisatie met gepassioneerde collega’s en
daarmee een bijdrage leveren aan een betere gezondheid in Afrika? Dan is dit jouw kans!
Amref Flying Doctors
In Nederland kan iedereen die medische zorg nodig heeft, naar de dokter. In Afrika is dat niet
vanzelfsprekend. Amref Flying Doctors (www.amref.nl) zorgt ervoor dat die situatie verandert.
Ons hoofdkantoor staat niet in Washington of Genève, maar in Nairobi. Dit omdat een betere
gezondheid in Afrika begint bij lokale gemeenschappen, nationale overheden en zorgverleners in
Afrika. Vanuit Nederland dragen wij, samen met de Nederlandse overheid, de Nationale Postcode
Loterij, stichtingen, ruim 90.000 donateurs en het Nederlands bedrijfsleven, bij aan het behalen
van resultaat.
Want oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen realiseer je niet alleen. Daarvoor zijn sterke
partners nodig. Bedrijven als Philips, Accenture en GlaxoSmithKline zijn op het gebied van
gezondheidszorg actief op de Afrikaanse markt. Dankzij de samenwerking met deze
multinationals kunnen we de impact van ons werk in Afrika vergroten. Maar we willen méér
kunnen doen. Veel meer. Ga jij ons daarbij helpen?
Partnerships en Business Development
Als stagiair in het Corporate Partnerships team houd jij je bezig met de ondersteuning van de
business development activiteiten die Amref Flying Doctors ontwikkelt. Het gaat daarbij om het
schrijven en ontwikkelen van business- en marketingplannen voor onze projecten (bijvoorbeeld
Philips). Hiervoor ga je aan de slag met het maken van een marktanalyse waarbij je potentiele
investeerders en samenwerkingspartners voor onze projecten in kaart brengt. Tevens werk je aan
een benchmark onder NGO’s die zich bezighouden met ‘social enterprising’.
In deze functie is er veel ruimte om meer te leren over marketingmanagement en
businessplanning binnen een NGO, en leer je de dynamiek van een organisatie als de onze goed
kennen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en er wordt rekening gehouden met jouw
kwaliteiten en interesses.
Heb jij affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en een ‘business mind’? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Jij..
… bent een derde- of vierdejaars WO student in een voor deze stage relevante studierichting
(bijvoorbeeld Bedrijfskunde);
… bent enthousiast, zelfstandig en initiatiefrijk;

… beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed (zowel mondeling als schriftelijk);
… hebt affiniteit met internationale organisaties en ontwikkelingssamenwerking.
Wij bieden..
… een goede werksfeer in een enthousiast team;
… een internationale werkomgeving;
… deskundige begeleiding;
… een passende stagevergoeding.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Danny Dubbeldeman
(Danny.Dubbeldeman@amrel.nl). Je kunt je sollicitatie plus CV mailen naar sollicitaties@amref.nl.

