Afstudeerplek of stage
aangeboden
Stichting Alexander is een non-profit organisatie
die jongeren betrekt bij onderzoek en beleid. Met

 gemotiveerd mee wil werken aan de doelstelling
van de stichting;

een enthousiast team van medewerkers begeleiden

 graag zelfstandig werkt;

we instellingen en jongeren in trajecten om zelf

 participatief onderzoek met jongeren mee vorm

jeugdbeleid binnen gemeentes,
jeugdzorginstellingen, scholen etcetera onder de

wil geven;
 bereid is om vaak mee te gaan naar

loep te nemen door middel van onderzoek waar

bijeenkomsten met jongeren (dat kan in overleg

jongeren zelf bij betrokken zijn. Wetenschap en

ook in de avonduren of in het weekend zijn);

beleid worden bij Stichting Alexander

 het leuk vindt om met jongeren te werken.

gecombineerd. Meer informatie op:

Aanvullende informatie:

www.st-alexander.nl
 aanvang:

Gezocht…

februari 2019
 duur:

Stichting Alexander is op zoek naar een stagiair(e)

minimaal 5 maanden lang,

of iemand die wil afstuderen.

2 tot 3 dagen in de week.

We bieden een boeiende en uitdagende leerplek,

 plaats van uitvoering:

waar je leert:

Amsterdam,

 kwalitatief onderzoek methodisch op te zetten

ongeveer eens in de twee weken een bijeenkomst

en uit te voeren
 jongerenparticipatie vorm te geven
 trainingen aan jongeren te geven

ergens in Nederland.
 vergoeding per maand:
bij een stage van 4 dagen per week ontvang je
een vergoeding van 180 euro per maand, bij

Je wordt betrokken bij alle fasen van onderzoek,

minder uren per week een bedrag naar rato.

van opzet via werving en dataverzameling tot
rapportage. In overleg kan de stage gecombineerd
worden met een afstudeeropdracht/masterthesis.

Solliciteren:
Stuur een e-mail met motivatiebrief en cv naar

Profiel student(en)
We zoeken een universitair of HBO student die voor
een periode van 5 à 6 maanden:

Nickey de Haan: dehaan@st-alexander.nl

Voor vragen kun je contact opnemen met Nickey:
020 - 626 39 29
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