
 
 
 
 

STAGIAIR SOCIOCULTURELE EVENTS –  (1e helft 2023) 
 

 
Ben je een echte people person en hou je van plannen en organiseren?   

 
Spreken thema’s als diversiteit en werken met vrijwilligers jou aan en heb je zin om 

ook concreet aan de slag te gaan met groepen mensen?   
 
 

Dan ben jij diegene die we zoeken voor de functie van stagiair socioculturele events 
 
Onze organisatie 
Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van LGBTI+ 
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 socioculturele events. 
 

Je taken 
• Je ondersteunt het team socio-culturele evenementen bij de voorbereiding van 

verschillende evenementen, zoals de Algemene Vergadering, Inspiratiedag, T-Day 
en onze deelname aan Belgian Pride.  

• Je bent verantwoordelijk voor de contacten, opvolging en planning van het team 
van vrijwilligers voor T-Day. 

• Je bent verantwoordelijk voor de contacten, opvolging en planning van het team 
van vrijwilligers voor onze deelname aan Belgian Pride. 

• Je neemt een actieve rol op tijdens deze evenementen.  
• Je neemt deel aan de werkgroep vergaderingen voor T-Day en Belgian Pride.  
• Je neemt deel aan de collectieve teammomenten. 
• Je neemt deel aan overleggen binnen team beweging. 

 

Je profiel 
 
Kennis 

▪ Je hebt bij voorkeur een studie-achtergrond in socio-cultureel werk, 
eventmanagement, …  

▪ Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Basiskennis van het Engels is handig.  
▪ Je hebt affiniteit met of kennis over de maatschappelijke context en ontwikkelingen 

m.b.t. seksuele diversiteit en genderidentiteit. 

Vaardigheden 

▪ Je kan vlot informatie verwerken en hier de essentie uithalen. 
▪ Je kan actief luisteren en hebt zin om snel de nodige gesprekstechnieken te 

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



Attitudes 

▪ Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar 
▪ Je bent empathisch en sociaal voelend.  

Ons aanbod  

▪ We bieden je een stage aan van minimum 3 maanden in de 1ste helft van 2023 (jan-
feb)  

▪ Je komt terecht een inspirerende omgeving 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. 
▪ Je krijgt de nodige vormingen. 
▪ Je ontvangt verplaatsingsonkosten indien die gemaakt worden. 

 

Selectieprocedure 

Zin om mee te bouwen aan een LGBTI inclusieve wereld? Stuur dan je motivatiebrief en 
CV voor 30/10/2022 per e-mail naar stage@cavaria.be  t.a.v Isabel Deflem 
 
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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