
 

‘For those in need!’ Samen met honderden collega’s in binnen- en buitenland én met tienduizenden 
vrijwilligers komen wij in actie. Ben jij een enthousiaste onderzoeker die blij wordt van grote 
vraagstukken? En wil je graag werken voor een internationale, inspirerende en dynamische hulp- en 
ontwikkelingsorganisatie? Solliciteer dan voor de functie van: 
 

Onderzoeksstagiair donorretentie 
voor 2-3 dagen per week  

 
Taken en verantwoordelijkheden 
✓ Je zet je kennis op het gebied van (markt)onderzoek in voor de opzet van een omvangrijk 

onderzoek naar donorretentie en neemt daarin initiatief. 

✓ Je werkt daarin samen met een projectteam en raakt betrokken bij diverse afdelingen binnen de 

organisatie. 

✓ Je doet datacollectie door onderzoeksvragen zo op te stellen dat de onderzoeksresultaten zuiver, 

objectief, betrouwbaar en dus bruikbaar zijn.  

✓ Je geeft advies over de methode van het onderzoek. 

✓ Je analyseert en interpreteert de uitkomst van het onderzoek en adviseert hiermee onze 

marketing- en communicatieprofessionals. 

✓ Je werkt mee aan een strategisch advies op basis van de uitkomsten van het onderzoek voor de 

fondsenwerving van de komende jaren. 

 

Jouw profiel 
✓ Je bent bezig met een studie in de richting van (markt)onderzoek op hbo- of wo-niveau. 

✓ Je hebt ervaring met het ontwerpen van enquêtes die zorgen voor relevante, betrouwbare en 

zuivere onderzoeksresultaten.  

✓ Je bent nieuwsgierig en analytisch. 

✓ Je bent een initiatiefnemer met een proactieve werkhouding. 

✓ Je beschikt over een groot zelf-organiserend en probleemoplossend vermogen. 

✓ Je kunt goed schakelen tussen tactisch en operationeel denken en handelen. 

✓ Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. 

✓ Je hebt affiniteit met internationale ontwikkelingssamenwerking. 

✓ Je leeft en werkt vanuit je christelijke geloof of in elk geval respecteer je deze identiteit van 

Dorcas. 

✓ Je kunt je vinden in onze missie, visie en kernwaarden, en je bent bereid om onze gedragscode* 

te ondertekenen. 

 

 

Oscar van de Beld, Online marketeer 
 
 
 
 

https://dorcas.nl/wp-content/uploads/2019/07/2019-Dorcas-Gedragscode.pdf


 

  

 
 
 
What’s in it for you? 
Deze uitdagende en leerzame stage biedt jou de kans om onderdeel te zijn van een betrokken team 
van professionals, waarbij je de kans krijgt je verder te ontwikkelen. Je gaat samenwerken in een 
cluster van 8 communicatie- en marketingprofessionals die je inspireren om jezelf verder te 
ontwikkelen. Je ontvangt een stagevergoeding van 150 euro bruto per maand op basis van een 
fulltime stage. Als je geen OV-kaart hebt, bieden we je een reiskostenvergoeding.   
 
We zien je sollicitatie graag tegemoet! In je cv en motivatiebrief weet je ons te overtuigen van je 
geschiktheid en enthousiasme voor deze stage. Stuur jouw motivatie en CV naar hr@dorcas.nl, ter 
attentie van Siebrand Wierda, manager van de afdeling Communities and Resources Mobilisation. 
Voor vragen over de procedure of stage kun je terecht bij Oscar van de Beld, een van de collega’s 
met wie je veel gaat samenwerken: o.vandebeld@dorcas.nl of 06 1788 2214. 
 

*Alle medewerkers van Dorcas ondertekenen de Dorcas-gedragscode en zijn verplicht zich hieraan te houden. In 
onze gedragscode heeft de bescherming van het kind specifieke aandacht. Wij volgen hierbij de PSEA-richtlijnen 
(Protection Against Sexual Exploitation and Abuse). Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen we een 
antecedentenscreening verrichten, inclusief referenties van voormalige werkgevers. Je vindt onze gedragscode 
via dorcas.nl/organisatie bij downloads. 
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