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OVER FAIRCLIMATEFUND
FairClimateFund is een sociale onderneming die zich richt op het ontwikkelen
van internationale klimaatprojecten, opgericht in 2009 onder de ICCO
Foundation. Sinds de fusie tussen ICCO en Cordaid op 1 januari 2021 maken
wij deel uit van de Cordaid Foundation.
De missie van FairClimateFund is een eerlijk klimaat: een wereld waarin degenen
die het meest bijdragen aan klimaatverandering, investeren in klimaatprojecten
die ten goede komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de
gevolgen van klimaatverandering. Samen met onze partners financieren en
implementeren we klimaatprojecten. We werken volgens Fairtrade principes
en betalen mensen in ontwikkelingslanden een eerlijke en ethisch goede prijs
voor de CO2-credits die ze genereren met klimaatprojecten.
We richten ons op duurzame energieprojecten voor huishoudens, zoals
schonere kooktoestellen en biogas, én op natuurlijke oplossingen zoals
herbebossingsprojecten. Deze klimaatprojecten verminderen de CO2-uitstoot
en ontbossing en verbeteren de levensomstandigheden van mensen in
ontwikkelingslanden.
FairClimateFund heeft een unieke positie in de markt als aanbieder van Gold
Standard en Fairtrade gecertificeerde carbon credits en wil dit de komende
jaren verder uitbouwen. Het team bestaat uit 7 personen. Kijk voor meer
informatie op www.fairclimatefund.nl.
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TAKEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je ondersteunt de Marketing en Communicatiemanager bij het beheer van alle offline en
online communicatiemiddelen (bijvoorbeeld brochures, website & webshop, advertenties en social
media).
Je creëert proactief content (tekstueel en (audio)visueel) voor onze nieuwsbrief, website en social
media in het Nederlands en Engels.
Je optimaliseert de SEO en SEA in samenwerking met een bureau.
Je ondersteunt belangrijke klanten zoals PLUS supermarkten, Arcadis, maar ook partners
zoals Max Havelaar, Cordaid en Gold Standard met specifieke communicatievraagstukken en
campagnes.
Je ondersteunt onze lokale partners in ontwikkelingslanden met communicatie over de projecten.
Je zult de Marketing en Communicatiemanager assisteren bij het organiseren van events.
Je ondersteunt de Marketing en Communicatiemanager met administratieve activiteiten.

STAGE OPDRACHT
Daarnaast kunnen we je de mogelijkheid bieden voor een afstudeeropdracht passende bij jouw
opleiding, vaardigheden en wensen van de organisatie. Momenteel hebben we een opdracht voor de
optimalisatie van onze projectcommunicatie. Hiervoor moet ook een communicatieplan gemaakt worden.

WE VRAGEN
Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het
Nederlands en in het Engels.
HBO- of academisch denkniveau op het gebied van marketing en communicatie.
Affiniteit met klimaat en duurzaamheid.
Resultaatgericht en creatief met een ‘hands-on’ mentaliteit.
Onafhankelijk en flexibel.
Ervaring met social media.

Ervaring met SEO en SEA is een sterke pré, net als kennis van
Mailchimp, Wordpress en Adobe Creative Cloud.
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WE BIEDEN
De gelegenheid om je marketing- en communicatiekwaliteiten te combineren
met sociale doelen, waarbij nauw wordt samengewerkt met klanten uit het bedrijfsleven, moederbedrijf
Cordaid en Fairtrade Nederland. Een uitdagende stage met veel ruimte voor eigen initiatief voor een
periode van 4-6 maanden.
Een prettige (internationale) werkomgeving in hartje Utrecht.
Mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
Een enthousiast team met 7 professionals en een informele hands-on bedrijfscultuur.
Een aantrekkelijke stagevergoeding.

REAGEER NU!
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.
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