STAGIAIR LGBTI+ ONDERZOEKSDATABASE (V/X/M)
– februari tot mei 2022, minstens 2 dagen/week) -

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 seksekenmerken. Çavaria vzw is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.
Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een stagiair LGBTI+ onderzoeksdatabase.

Je taken
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Je zoekt uit hoe çavaria LGBTI+- en ander relevant onderzoek kan bijhouden in een database
Je bekijkt
o welk programma daarvoor het beste is
o welke zoekcriteria nuttig zijn; bijvoorbeeld
▪ publicatiedatum
▪ bron
▪ regio of land
▪ door wie het onderzoek uitgevoerd werd
▪ het thema van het onderzoek
▪ of çavaria betrokken was bij het onderzoek
o wie toegang moet/kan hebben tot de database
Je gaat daarvoor in gesprek met çavaria’s medewerkers en haar lidverenigingen
Je verzamelt goede voorbeelden van andere organisaties
Je schrijft een voorstel uit, inclusief hoeveel de database zou kosten
Je presenteert het voorstel aan je stagementor, de zakelijk coördinator, çavaria’s ICT-en
beleidsmedewerkers

Je profiel
Kennis
▪ Je hebt kennis van software voor het bijhouden van databases
▪ Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Basiskennis van het Engels en Frans is een
pluspunt.
▪ Je hebt bij voorkeur een studie-achtergrond in bibliotheekwetenschappen of
informatiebeheer.
Vaardigheden
▪ Je kan vlot informatie verwerken en hier de essentie uithalen
▪ Je kan gestructureerd en procesmatig werken
▪ Je kan actief luisteren en hebt zin om snel de nodige gesprekstechnieken te verwerven.

▪

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. Eva Declerck.
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.

