Stage Micha Young
 Ben jij geïnspireerd om goed doen,
trouw zijn en nederig te wandelen
met je God?
 W il jij je inzetten voor een netwerk
onder jongeren die verschil willen
maken in hun omgeving?
 Micha Young zoekt een stagiaire
Communicatie / GPW / CMV voor het
seizoen 2013/2014!

Over Micha Young
Micha Young is een project voor jongeren vanaf 15 jaar over goed en recht doen. Dit project helpt
jongeren om bewust te leven, zichzelf te veranderen en
daardoor in hun omgeving (de wereld) iets van Gods licht te laten zien.
In vier bijeenkomsten en één weekend worden jongeren uitgedaagd om hun geloof in daden om
te zetten. Geloven en doen horen bij elkaar. Dat wat je gelooft en dat wat je doet, vormen één
geheel. Micha Young helpt jongeren op weg om concrete stappen te zetten in de richting van een
meer duurzame en sociale levensstijl. Ook moedigt Micha Young jongeren aan om stil te staan bij
het milieu. Zo laat Micha Young de jongeren ontdekken dat zij het verschil kunnen maken.
Micha Young is een onderdeel van Micha Nederland, een breed netwerk van christelijke
organisaties en wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit netwerkpartners vanuit de
Protestantse Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, De Verre Naasten, Youth for Christ en Tear
Nederland.

Over de stage opdracht
De stage opdracht is afhankelijk van de opleiding in overleg verder vorm te geven. Het omvat
mogelijk de volgende mogelijke taken:
 Ontwikkelen trainingen en workshops;
 Evaluatie trainingen;
 Beheren netwerk community met jongeren;
 Ontwikkelen communicatiecampagne;
 Ontwikkelen en uitvoeren jongerenevent campagne;
 Organiseren netwerkbijeenkomsten;
 Werven ambassadeurs;
 Schrijven artikelen rond duurzaamheid en gerechtigheid;
 Onderzoek maar effecten van Micha Young.

Over de plek
Je stageplek is bij Jeugdwerk Protestantse Kerk. Daar heb je ook een werkplek op de JOP-zolder
in Utrecht. Je wordt aangestuurd en begeleid door de projectleider Micha Young en/of de
voorzitter van de stuurgroep. Omdat Micha Young een netwerkproject is, ontmoet je veel
verschillende mensen en werk je samen met verschillende organisaties.

Wat we je bieden:
bieden:



Ervaring opdoen in een jeugdwerkproject;
Breed netwerk;





Werkplek in Utrecht;
Beperkte stagevergoeding;
Vaste begeleiding.

Wat we van je vragen:






Om kunnen gaan met veel verschillende organisaties, mensen en denominaties;
Ondernemend, creatief, communicatief en assertief;
Opleiding GPW, Communicatie of CMV;
Affiniteit met duurzaamheid en gerechtigheid;
Christelijke levensovertuiging.

Contact
Stuur je reactie dan voor 4 juli 2013 naar Robert Mazier, Jeugdwerk Protestantse Kerk, voorzitter
van de stuurgroep: r.mazier@pkn.nl.
Meer informatie over Micha Young, kijk dan op www.michayoung.nl of neem dan contact op met
de projectleider Nelleke Matsinger: nelleke@michayoung.nl

