Internship Impact & the City
Dit ga je doen
Wil jij een uniek kijkje in de wereld van impact investeren? En bijdragen aan nieuwe interventies op het
gebied van armoede en werk? Wij zoeken een Stagiair voor ons programma team dat werkt aan een
nieuwe aanpak voor het terugdringen van schulden en financieringsinstrumenten voor sociaal
ondernemers in de stad Rotterdam. In deze voor Rotterdam vernieuwende aanpak werkt SIFR nauw
samen met sociale ondernemingen in de wijk en met de gemeente. Je bent betrokken bij alle aspecten
van investeren, programmamanagement tot relatieonderhoud met partners. Je houdt van werksituaties
waarin je structuur aanbrengt en inhoudelijk meewerkt om de thema’s uit te diepen.
Concrete taken
- Impact data verzamelen, analyseren en cases uitwerken;
- Programma vormgeven met programmateam;
- Organiseren van bijeenkomsten met sociaal ondernemers;
- Monitoring van programma ondernemingen;
- Deelnemen aan meetings met management van ondernemingen en andere externe partijen.
Dit ben jij
Voor deze stageplaats zoeken we een HBO of WO student aan een Rotterdamse onderwijsinstelling in het
3e studiejaar of masterstudenten bedrijfskunde, bestuurskunde, economie of social & behavioral sciences.
Je bent beschikbaar voor minimaal 4 maanden voor minimaal 4 dagen per week.
Wat wij vragen
– Gevoel voor cijfers en interesse in complexiteiten
– Analytisch sterk en goede kennis van Excel en PowerPoint
– Goed ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigen met een hoge mate van zelfstandigheid
– Teamspeler die het team uitdaagt en ontwikkelt
– Vloeiend in Nederlands
– Affiniteit met maatschappelijke vraagstukken is een pré
Wat wij bieden
– Uitdagende business cases
– Brede leermogelijkheden: programma management, financiële kennis, business cases bouwen,
verdieping op inhoud
– Kans om als volwaardig teamlid mee te werken in de volle breedte van het fonds
– Leerervaring van experts met meer dan 18 jaar ervaring in impact investing en transitiesectoren
– Divers team, goede sfeer en professionaliteit
Arbeidsvoorwaarden
Stagevergoeding: €500 op basis van fulltime (40 uur) inzet
Start stageperiode: per direct.
En vanaf februari en september doorlopend.

Interesse?
Mail naar info@sifr.nl
Wij bieden meewerkstages en uitdrukkelijk geen plaatsen voor een afstudeeronderzoek

