Stagiair impact onderzoek
Amsterdam, 4 dagen per week – 5 maanden
Werken bij Avance Impact betekent bijdragen aan het nieuwe normaal! Denken én doen, dat is ons
motto. Steeds meer maatschappelijke en sociaal ondernemers, maar ook de overheid en het
bedrijfsleven, zetten zich in om impact te meten, managen en maximaliseren. Dat merken we bij
Avance Impact ook en daarom laten we graag toekomstige impact onderzoekers kennis maken met
ons vak!
Wat we te bieden hebben?
Een kans om bij te dragen aan een belangrijk thema voor de toekomst; hoe maak je positieve
impact van maatschappelijke organisaties, (sociale) bedrijven, overheden en fondsen zo groot
mogelijk.
Concrete ervaring opdoen met impact onderzoek in verschillende sectoren en voor
verschillende soorten opdrachtgevers; van duurzame handelsketens en kinderrechten
internationaal tot arbeidsparticipatie & welzijn voor impact fondsen en sociaal ondernemers in
Nederland.
Een team met zeer gemotiveerde collega’s in een dynamische en resultaatgerichte omgeving.
Een inspirerende werkplek in een prachtig oud pakhuis aan het Barentszplein in Amsterdam.
Onze missie!
Sinds 2002 ondersteunt Avance organisaties met impact ambities. We geven strategisch advies, helpen
bij onderzoeken en trainen en leiden impact managers op met als doel: vergroten van sociale,
economische en ecologische impact. Wij zijn niet van de wollige rapporten en vinden inspirerende
communicatie en vormgeving belangrijk.
Onze drie belangrijkste diensten zijn:
1.
Impact management systemen opzetten
2.
Evaluaties en onderzoek
3.
Strategieontwikkeling gericht op maximale impact
Meer informatie over Avance Impact en onze dienstverlening kun je vinden op www.avance-impact.nl
Meedoen?
We zijn op zoek naar een ambitieuze stagiair die houdt van leren en doen! Je ondersteunt onze
consultants bij het in kaart brengen van de impact van onze opdrachtgevers en krijgt daarbij
persoonlijke begeleiding en tools. Dit zijn de activiteiten waar je aan gaat bijdragen, we bespreken
natuurlijk graag wat jouw specifieke leerdoelen zijn.
Onderzoek en advies:
•
Ondersteunen bij impact onderzoek voor organisaties met impact als missie. Daarbij hoort
bijvoorbeeld meewerken bij het ontwikkelen van tools en de analyse van kwalitatieve en
kwantitatieve data.
•
Meehelpen met het voorbereiden en coördineren van trainingen en workshops over impact
management.
•
Organiseren van interne en externe bijeenkomsten om kennis te delen.
Productontwikkeling en communicatie
•
Meehelpen bij doorontwikkeling van onze huidige producten en methodieken en waar
mogelijk ook nieuwe producten.
•
Ondersteunen van communicatie via website en social media.
Bijvoorbeeld een blog schrijven over een actueel thema binnen ons werkveld.
Naar wie zijn we op zoek?
•
WO denkniveau, bij voorkeur in de eindfase van je master. Helaas hebben we maar heel
beperkt mogelijkheden om je te begeleiden bij eigen onderzoek of scriptie.
•
Interesse maatschappelijke organisaties en advieswerk;
•
Affiniteit of ervaring met het meten van impact;
•
Zelfstandig en proactieve werkhouding;
•
Gedreven en gaat georganiseerd te werk;
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•
•
•

Je kan een goede tekst schrijven en staat open voor feedback om je teksten nog beter te
maken.
Basisvaardigheden SPSS is een pré;
Je bent minimaal 5 maanden beschikbaar.

Wat is de stage vergoeding?
De vergoeding hangt af van het aantal dagen dat je stage loopt. Daarnaast worden eventuele
reiskosten vergoed.
Wordt je hier blij van?
Ben je enthousiast geworden om ons team aan te vullen als stagiair impact-onderzoek? Voldoe je aan
de gevraagde kwalificaties? Laat ons weten wie je bent en stuur je CV en korte motivatie voor 6
augustus 2018 naar recruitment@avance-impact.nl. Geef in je begeleidende mail ook aan welke stage
eisen jouw opleiding heeft.
Gebruik ook dit e-mailadres als je vragen hebt over de functie.
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