
Stage VeggieChallenge campaigner 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 markt stimulering, educatie, 
voeren wij campagnes, organiseren wij beurzen, doen wij mee aan evenementen en 
begeleiden wij mensen middels onze VeggieChallenge! 
 
Wat is de VeggieChallenge? 
 
Dertig dagen minder vlees eten: het is goed voor je lijf, de planeet en het redt dierenlevens. 
Maak een gezonde start met jouw eigen persoonlijke VeggieChallenge. Wij helpen je met het 
platform www.veggiechallenge.nl op weg met gratis tips, recepten en ondersteuning. Ook 
krijg je 30 dagen gratis begeleiding bij jouw uitdaging. 
 
Wij zoeken jou! 
 
Om onze missie te bereiken willen we onze VeggieChallenge campagnestrategie en 
communicatie-uitingen zo goed mogelijk testen en verbeteren. Om uit te testen welke 
boodschappen het beste werken om mensen te motiveren minder vlees te eten, zoeken wij 
een enthousiaste stagiair. 
 
Details 
Begeleider: Veerle Vrindts, Directrice 
Afdeling: Campagnes 
Location: Almere Oostvaarders, Nederland 
Hours: 20-32 uur per week (bespreekbaar) 
 
Wanneer 
Deadline aanmelding: 13 december 
Sollicitatiegesprekken: Half december (evt. januari) 
Start datum: 1 januari 2019 (evt. 1 februari) 
 
Over de vacature 
 
Samen met ons zul je 
 

● Verschillende boodschappen op een testpubliek uitproberen 



● Een online campagne opbouwen om mensen te stimuleren hun vleesconsumptie te 
verlagen 

● De resultaten van deze campagne onderzoeken en optimaliseren 
● Binnen ProVeg Nederland is veel ruimte voor input. Tijdens je stage besteden we ook 

zeker aandacht aan jouw eigen creativiteit en ideeën! 
 

Aard van de werkzaamheden 
 

● Het opbouwen en verbeteren van een online gedragsverandering campagne om 
consumenten te inspireren om vaker vega te eten 

● Het (her)schrijven van teksten en ontwikkelen van leuke content voor de 
VeggieChallenge nieuwsbrieven en website 

● Het opzetten van samenwerkingen met influencers, bekende Nederlanders en 
mainstream media 

● Het betrekken van sponsors, gemeenten en bedrijven 
 
We zoeken jou als je 
 

● Kennis hebt van Mailchimp, Google Analytics, Wordpress en CRM-software 
● Over goede onderzoeksvaardigheden beschikt 
● Communicatief vaardig bent, op schrift en verbaal 
● Zelfstandig en planmatig kan werken 
● Oog hebt voor detail en secuur te werk gaat 

 
Voordelen van werken voor ProVeg 
 

● Sterke focus op persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor input. 
● 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 onze Veggie Challenge stagiair te worden? 
Solliciteer dan nu op deze toffe en energieke stage bij ProVeg Nederland! 
 
Stuur ons jouw CV en motivatiebrief per mail naar: vrijwilligers@proveg.com 
Laat ons in jouw motivatiebrief duidelijk zien welke ideeën jij nu al hebt voor ProVeg 
Nederland en hoe jij je functie van stagiair VeggieChallenge campaigner zou willen invullen. 
 
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 
 


