Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van dit moment en treft ons allemaal.
Maar mensen in ontwikkelingslanden hebben meer last van klimaatverandering dan wij in het
Westen. FairClimateFund is een ambitieus en sociaal klimaatfonds dat huishoudens in
ontwikkelingslanden toegang geeft tot klimaatfinanciering. Met de verkoop van Fairtrade CO2reductie certificaten (carbon credits) kan een huishouden de investering in duurzame energie
(o.a. schonere kookovens of biogas) zelfstandig terugverdienen. De carbon credits worden
verkocht aan bedrijven en instellingen in het Westen die hun CO2-uitstoot willen compenseren
met impact voor zowel klimaat als duurzame ontwikkeling.
FairClimateFund is een onderdeel van ICCO Group BV, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met een hoofdkantoor in Utrecht en 5 regiokantoren wereldwijd met een focus op
food security en economische ontwikkeling.
Voor de uitvoering van de marketing en communicatie werkzaamheden op het kantoor te
Utrecht zoekt FairClimateFund een getalenteerde en ambitieuze:
Junior Marketing & Communicatie Adviseur (stage)
(32-40 uur per week)
• Je ondersteunt de Marketing en Communicatiemanager bij het beheer van alle offline en
online communicatiemiddelen (bijvoorbeeld brochures, folders, de website, webshop en social
media).
• Je creëert proactief content voor onze nieuwsbrief, website en social media in Nederlands en
Engels.
• Je optimaliseert de SEO en SEA.
• Je helpt onze Marketing en Communicatiemanager met het opstellen van het jaarverslag.
• Je ondersteunt belangrijke klanten zoals PLUS supermarkten, Energieflex, maar ook partners
zoals Max Havelaar, ICCO en Gold Standard met specifieke communicatiebehoeftes.
• Je zult de Marketing en Communicatiemanager assisteren bij het organiseren van events.
• Je ondersteunt de Marketing en Communicatiemanager met administratieve activiteiten.
Daarnaast kunnen we je de mogelijkheid bieden voor een afstudeeropdracht passende bij jouw
opleiding, vaardigheden en wensen van de organisatie.

Wij zoeken iemand die…
• sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden heeft zowel in het Nederlands
als in het Engels.
• een HBO- of academisch denkniveau heeft op het gebied van marketing en communicatie.
• onafhankelijk en flexibel is.
• resultaatgericht en creatief is met een ‘hands-on’ mentaliteit.
• ervaring heeft met social media.
• affiniteit heeft met klimaatverbetering en duurzaamheid.
Ervaring met SEO en SEA is een pré, net als kennis van Mailchimp, Wordpress, Photoshop,
Illustrator en/of InDesign.
Wij bieden je de gelegenheid om je marketing- en communicatiekwaliteiten te combineren
met sociale doelen, waarbij nauw wordt samengewerkt met klanten uit het bedrijfsleven, ICCO
en Fairtrade organisaties. Je kunt rekenen op een prettige (internationale) werkomgeving in
hartje Utrecht, een enthousiast team bestaande uit 6 professionals en veel ruimte voor eigen
initiatief. Een stagevergoeding is vanzelfsprekend.
Ben jij op zoek naar een uitdagende afstudeerstage voor 4 tot 6 maanden? Herken je jezelf in
bovenstaand profiel en ben jij gepassioneerd, nieuwsgierig en klaar om verschil te maken?
Stuur dan je reactie naar lap@fairclimatefund.nl. Voor meer informatie over de stage bel je
met Linda Lap, via 030-2348210.

