ARCHIVARIS IN
OPLEIDING
In 2023 bestaat het UAF 75 jaar. Voor de voorbereiding
en organisatie van dit jubileumjaar, zijn in het team twee
stageplekken beschikbaar waarvan de archivaris in
opleiding er één is.

WAT GA JE DOEN?
Je weet de geschiedenis van het UAF te vertalen naar
relevante en aansprekende content voor het jubileum.
De verhalen zet je in een tijdlijn en zorgt dat er
passend beeldmateriaal bij is, uit ons archief of
daarbuiten.
Je structureert de informatie, zodat deze in de
toekomst gemakkelijk (terug) te vinden is. Andere
informatie die je tegenkomt, die niet in het programma
van het jubileum jaar past, maar die wel de moeite
waard zijn om op een ander moment te delen, bewaar
je apart.
Je maakt onderdeel van het kernteamteam 75 jaar
UAF, waar je nauw mee samenwerkt. Je hebt contact
met collega’s en met externe partijen, die ons helpen
bij de programmering en organisatie van het
jubileumjaar.

WIE BEN JIJ?
Een archivaris in opleiding of iemand die een neus
heeft voor het onderhouden, inzichtelijk en
toegankelijk maken (voor publiek) van een archief.
Je bent enthousiast, innovatief en creatief.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Een kleinschalige werkomgeving met ruimte voor je persoonlijke inbreng en mogelijkheid je
stage aan te passen op jouw interessegebied.
Een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan de positie van vluchtelingen in Nederland, vanuit
een mensenrechtenorganisatie voor vluchtelingen.
Je loopt 4 dagen stage per week (32 uur).
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
Je ontvangt een stagevergoeding van € 350,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
Als stagiair(e) word je begeleid door team communicatie & fondsenwerving.
Startdatum; in overleg, wat ons betreft begin je meteen.
duur: 3 - 5 maanden.

WAT DOET HET UAF?
Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Het begon in 1948, toen een
studentenopstand in Praag hard werd neergeslagen. Vijftig Tsjechische studenten en docenten
vluchtten naar Nederland. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om hun
studie en werk in Nederland voort te zetten. Dat was het begin van het Universitair Asiel Fonds, het
UAF. Lees hier ons ons oprichtingsverhaal: oprichtingsverhaal UAF.
Wij zijn een deskundige en sociale organisatie. Bij ons zet je jezelf in om écht een verschil te maken.
Dit doe je samen met ongeveer honderd collega’s. Wij geloven in het talent van vluchtelingen en
vinden dat hun kennis en vaardigheden moeten worden benut. Samen met onderwijsinstellingen,
gemeenten, het bedrijfsleven én onze donateur, maken wij de weg vrij voor hun professionele
ontwikkeling.

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Stuur dan snel je motivatie en cv naar sollicitaties@uaf.nl. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2022-08. Voor vragen kun je terecht bij: Aimée Vegter- van Ahee,
manager Communicatie & Fondsenwerving, te bereiken op 06-24289590 of
aimee.vegter@uaf.nl.

