VACATURE VOOR VRIJWILLIGERSWERK
Beschikbaarheid: Minimaal 20 uur per week.
Start: Per direct (minimaal 3 maanden)
The Hague Process (THP) zoekt een project vrijwilliger om ondersteuning te bieden aan de Research
Coordinator.
THP is een onafhankelijke non-profit organisatie, die diverse belanghebbenden bij elkaar brengt om
oplossingen te vinden voor de migratie- en vluchtelingenproblematiek. Onze missie is het bevorderen van
een wereldwijde samenwerking met betrekking tot alle vormen van migratie, met een focus op het
beschermen van mensenrechten door beleidsontwikkeling en het omzetten van deze ontwikkelingen in de
praktijk.
Taken
De part-time vrijwilliger zal werkzaam zijn op het THP kantoor in Den Haag en zal een belangrijke rol
hebben in de ondersteuning van de Research Coordinator. De voornaamste taak van de vrijwilliger is het
ondersteunen van de Research Coordinator bij het uitvoeren van projectwerk. Specifieke taken zijn
verkennend onderzoek doen, samenvattingen maken van rapporten, doen van literatuuronderzoek en desk
research. Daarnaast zal je ook diverse organisatorische en administratieve taken

hebben.

Vereiste vaardigheden
Kandidaten moeten vloeiend Nederlands spreken en schrijven en daarnaast een zeer goede kennis
hebben van de Engelse taal. Idealiter ben je bezig met een Master opleiding (of hebt deze recent afgerond)
op het gebied van vluchtelingen, migratie, public policy, recht, economie, ondernemerschap, of andere
gerelateerde disciplines. Je moet om kunnen gaan met meerdere korte deadlines,prioriteiten kunnen
stellen, zelfstandig kunnen werken en zelf initiatief kunnen nemen. Computerkennis van hoog niveau is een
vereiste en eerdere ervaring als project assistant wordt gezien als een pré.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij een volwassen, diplomatieke en flexibele houding hebben. THP
biedt haar vrijwilligers de mogelijkheid om professionele vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zullen
zijn tijdens hun verdere carrière. Daarnaast profiteren vrijwilligers van toegang tot onze publicaties en
evenementen.
Vrijwilligersfuncties zijn onbetaald. Stuur ons de volgende documenten toe als je geïnteresseerd bent in
deze functie (alle doucmenten moeten in het Engels zijn): 1) CV, 2) Korte motivatiebrief (beschikbaarheid
moet vermeld worden), 3) Een voorbeeld van een door jou geschreven academische tekst.
De documenten kunnen verstuurd worden naar info@thehagueprocess.org
Alleen kandidaten die door de voorselectie komen, zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

