
 
 
 
 

STAGIAIR COMMUNICATIE (V/X/M) –  (1ste helft 2022, minimum 3 dagen per week) 
 

 
Ben jij een communicatienerd? Mee met de nieuwste sociale mediatrends? Heb je verstand van video en 
podcast? Ben je allergisch voor lange zinnen en onrecht? Wil je je inzetten voor de rechten van LGBTI+-

mensen? 
 

Dan ben jij diegene die we zoeken als stagiair communicatie. 

 
Onze organisatie 
Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, 

transgender en intersekse personen. We bouwen verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een 

brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria vzw is een 

beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een stagiair communicatie 
 

Je taken 
▪ Je ondersteunt het team communicatie in haar taken: 

o Je werkt mee aan zowel schriftelijke, visuele en audiovisuele inhoud voor diverse kanalen: 

website, nieuwsbrieven, social media, persberichten, opiniestukken ed. en je waakt over de 

toepassing van de huisstijl. 

o Je ondersteunt inhoudelijke collega’s bij diverse communicatietaken. Je helpt hen met plezier in 

het verspreiden van hun boodschap via de juiste digitale en offline kanalen. 

o Je doet (eind)redactiewerk op aangeleverde content van teamleden, vrijwilligers,…  

▪ Je onderhoudt mee onze communicatiekanalen (websites, sociale media…) 

▪ Je maakt video’s en podcasts 

▪ Je onderhoudt mee onze perswerking (perslijst bijhouden, persberichten schrijven…) 

 

Je profiel 
 

Kennis 

▪ Je hebt kennis over de maatschappelijke context en ontwikkelingen m.b.t. seksuele diversiteit en 

genderidentiteit of bent bereid hierover bij te leren. 

▪ Je hebt kennis van sociale media. 

▪ Je hebt kennis van video’s bewerken en een podcast opzetten of bent bereid hierover bij te leren. 

▪ Het hebben van kennis van ADOBE software en/of Canva is een pluspunt.  

▪ Je hebt bij voorkeur een studie-achtergrond in communicatie (communicatiewetenschappen, 

communicatiemanagement,…) . 

Vaardigheden 

▪ Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (vlot schrijven, …).  

▪ Je kan vlot informatie verwerken en hier de essentie uithalen 



▪ Je kan doelgroepgericht communiceren en actief luisteren  

▪ Je kan efficiënt inspelen op de steeds veranderende omstandigheden in onze organisatie 

Attitudes 

▪ Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar 

▪ Je bent empathisch en sociaal voelend.  

▪ Je bent planmatig sterk en kan zelfstandig werken. 

Ons aanbod  

▪ We bieden je een stage aan van minimum 3 maanden in de eerste helft van 2022 (feb-jun).  

▪ Je werkt in een inspirerende stageomgeving met een heel open collegiale cultuur 

▪ Je krijgt de nodige ondersteuning en coaching, periodiek en op vraag. 

▪ Je maakt deel uit van çavaria’s interne werking en wordt op de hoogte gehouden van organisatorische 

ontwikkelingen. 

Selectieprocedure 

Zin om mee te bouwen aan een LGBTI+  inclusieve wereld? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 8 november 
per e-mail naar stage@cavaria.be  t.a.v Eef Heylighen.  

 

Contact en verdere informatie via stage@cavaria.be   

 

Diversiteit stimuleert kwaliteit, en dat willen we ook waarmaken als team! 

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert. 

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, 

genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. Ben je 

onzeker of ervaar je een drempel om te kunnen solliciteren, laat het ons zeker weten. 
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