Amref Flying Doctors is op zoek naar een
Vrijwilliger Onderzoek
3-5 dagen per week, januari 2017 tot en met maart 2017 (op ons kantoor in Leiden).
Amref Flying Doctors
Amref Flying Doctors werkt aan een betere gezondheid van kwetsbare mensen in Afrika. Want wie
gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede. Als
Afrikaanse organisatie gaan we daarbij uit van de eigen kracht van de Afrikaanse bevolking.
In Nederland (Leiden) werven we fondsen die worden ingezet om de gezondheidssituatie van
jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor aandacht bij publiek en politiek
en bewaken we de voortgang van de projecten die vanuit Nederland worden gefinancierd.
Programma Management
Naast de goede uitvoer van projecten in Afrika is een belangrijk onderdeel van het werk te leren
van resultaten om toekomstige projecten nog beter aan te laten sluiten op de behoeften en de
mogelijkheden die er zijn. Om dit leren een nieuw impuls te geven is onlangs gestart met een
breed onderzoek naar het welzijn van vrouwen in Ethiopië. De data is in de afgelopen maanden
verzameld. Het is nu tijd om de data op te schonen, analyses te verrichten en hierover te
rapporteren. Voor deze belangrijke klus zoeken we een vrijwilliger.
De werkzaamheden…
… beginnen bij uit het opschonen van de verzamelde data in SPSS zodat het bruikbaar is voor
analyse;
… richten zich op de eerste analyse van de onderzoeksresultaten;
… vragen van je om de analyseresultaten vast te leggen in een overzichtelijke rapportage en
presentatie.
Jij..
… bent een kei in het werken met SPSS;
… bent een derde- of vierdejaars student met HBO-/universitair denk- en werkniveau in een
voor deze stage relevante studierichting (bijvoorbeeld Ontwikkelingsstudies of Sociologie);
… hebt een analytische blik en kennis van statistiek;
… bent enthousiast, zelfstandig en initiatiefrijk;
… beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend (zowel mondeling als schriftelijk);
… hebt een affiniteit met gezondheid en/of ontwikkelingslanden.
Wij bieden..
… een goede werksfeer in een enthousiast team;
… relevant en boeiend werk;
… een internationale werkomgeving;
… deskundige en professionele begeleiding;
... vergoeding van gemaakte kosten voor woon-werkverkeer.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maarten Kuijpers
(maarten.kuijpers@amref.nl). Je kunt je sollicitatie plus CV tot en met 13 januari 2017 mailen
naar sollicitaties@amref.nl.

