
Evenementen Stage bij stichting ProVeg Nederland 
 
Over ProVeg 
 
Stichting ProVeg Nederland zet zich in voor een wereld waarin iedereen kiest voor een 
(meer) plantaardig dieet. Dit is namelijk niet alleen lekker en gezond, maar vooral goed voor 
dierenwelzijn, een rechtvaardige wereld en het milieu. 
Wij zijn een jonge, pragmatische,ambitieuze en gezellige organisatie met een missie: 
Zorgen dat de globale consumptie van dierlijke producten afneemt met 50% voor 2040! 
 
ProVeg is actief op verschillende vlakken. Zo doen wij aan Corporate Outreach, educatie, 
begeleiding middels onze VeggieChallenge, voeren wij campagnes, organiseren wij beurzen 
én doen wij mee aan evenementen. 
 
De Vegxperience 
 
Een van onze projecten is de Vegxperience. Een interactieve rondreizende pop-up expositie 
die de vijf Pro’s van een plantaardig dieet overbrengt op het publiek. De Vegxperience wordt 
gedraaid door onze vrijwilligers en bestaat uit verschillende onderdelen. Virtual Reality 
technologie die de wereld laat zien door de ogen van een varken, infographics die de 
milieu-impact van eetgedrag laten zien, inspiratie voor lekker eten én we ontwikkelen 
momenteel een uitbreiding over gezondheid! Met de Vegxperience touren wij door Nederland 
(en af en toe zelfs het buitenland..) om op een speelse en uitdagende wijze voorlichting te 
geven en mensen te inspireren!  
 
Wij zoeken een stagiair die de Tourmanager van de Vegxperience wilt worden! 
Zie hier meer informatie: https://www.vivalasvegas.nl/vegxperience/ 
 
Details 
Begeleider: Leonie Cosijnse, Evenementen en Vrijwilligers Coördinator 
Afdeling: Evenementen 
Locatie: Almere Oostvaarders, Nederland 
Uren: 20-32 uur per week (bespreekbaar) 
 
Wanneer 
Deadline aanmelding: 13 december 2018 
Sollicitatiegesprekken: Half december (of januari) 
Start datum: 1 januari 2019 (evt. 1 februari) 
 
Over de vacature 
 

● Je doet een vooronderzoek naar de doelgroep(en) van ProVeg Nederland en via 
welke evenementen, beurzen, bedrijven, scholen, instellingen en organisaties we hen 
kunnen bereiken. 

https://www.vivalasvegas.nl/vegxperience/


● Je onderzoekt op welke manier de Vegxperience als zelfstandig project duurzaam kan 
draaien op financieel onafhankelijke wijze. 

● Op basis van bovenstaande twee vooronderzoeken schrijf je een projectplan voor het 
draaien van de Vegxperience in het jaar 2019. 

● Je organiseert de tour van de Vegxperience: je regelt de locatie, vervoer, vrijwilligers, 
promotie, financiering, zet de Vegxperience op tijdens de draaidag, et cetera. 

● Binnen ProVeg Nederland is veel ruimte voor input. Tijdens je stage besteden we ook 
zeker aandacht aan jouw eigen creativiteit en ideeën! 
 

We zoeken jou als je 
 

● Boordevol enthousiasme zit en een aanpakker bent 
● Beschikt over een goede dosis organisatorische aanleg en ervaring hebt met het 

maken van planningen en draaiboeken 
● Communicatief vaardig bent, op schrift en verbaal. 
● Zelfstandig kan werken. 
● Snel kan schakelen en oplossingsgericht bent. 
● Goed bent in het bewaren van overzicht en het leuk vindt een groep vrijwilligers aan te 

sturen. 
 
Voordelen van werken voor ProVeg 
 

● Sterke focus op persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor input. 
● Wij schrijven een aanbeveling als je je werkzaamheden goed hebt verricht 
● Flexibel in werktijden en omgeving. 
● Iedere dag genieten wij samen van een lekkere en veganistische lunch! 
● We zijn een enthousiast, jong, dynamisch team met open en informele houding. 

 
 

Lijkt het jou leuk om tourmanager van de Vegxperience te worden? 
Solliciteer dan nu op deze uitdagende stageplek bij ProVeg Nederland! 
 
Mail jouw CV en motivatiebrief naar: vrijwilligers@proveg.com 
 
Diversiteit Statement 
ProVeg hecht belang aan gelijke werkgelegenheid voor iedereen, ongeacht etniciteit, religie, 
huidskleur, sekse, leeftijd, genderidentiteit of expressie, nationaliteit of herkomst, beperking, 
huwelijkse staat, ouderlijke status, zwangerschap, seksuele oriëntatie of HIV status. Mensen 
van kleur, vrouwen, mensen met beperking, mensen die zich identificeren als LGBTQIA+, 
ouderen, vluchtelingen en mensen die leven met HIV worden aangemoedigd zich aan te 
melden. 
 
De vervolgstappen: 
1. Online vragen via de mail 



2. Proefopdracht of assessment 
3. Een telefonisch interview 
4. Kennismaking op ons kantoor in Almere 
5. Het maken van een definitieve keuze kan nog een extra gesprek behoeven 
 


