
Contact met mensen die meldingen doen vanuit vreemdelingendetentie,
zowel telefonisch als tijdens bezoek aan detentiecentra
Het zorgvuldig registreren, categoriseren en analyseren van meldingen
Klachten uitwerken en ingeslotenen bijstaan tijdens beklagzittingen
Nieuwsberichten schrijven voor de nieuwsbrief, website en sociale media
Kleinschalig onderzoek naar actuele thema's
Jurisprudentie over detentieomstandigheden volgen en analyseren
Het volgen van relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen 

HBO/WO achtergrond 

Affiniteit met de doelgroep en de werkzaamheden
Uitstekende Nederlandse- en goede Engelse taalvaardigheid, een derde
taal is een pre 

Drie dagen per week beschikbaar
Tip: vermeld relevante gespreks- en schrijfvaardigheden in je brief of CV

Een hecht team met leuke collega’s en een informele cultuur
Veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatieven
Een bijzondere ervaring en aanvulling voor je CV
Een stagevergoeding van ongeveer €170 p.m. (bij 3 dagen p.w.)
Zowel een meeloopstage als afstudeerstage is mogelijk

Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij op zoek naar een maatschappelijk
betrokken stagiair die snel kan starten. Als stagiair neem je meldingen in
ontvangst van mensen die vanuit vreemdelingendetentie ons gratis nummer
bellen en werk je aan het verbeteren van hun detentieomstandigheden. Wij
betrekken je als stagiair bij alle facetten van het Meldpunt. Naast het te woord
staan van bellers is dat onder meer het opvolgen van meldingen, het
bijwonen van beklagzittingen, het doen van literatuur- en
jurisprudentieonderzoek en het kenbaar maken van misstanden aan
beleidsmakers en een breder publiek. Wij zijn op zoek naar een zelfredzame
en gemotiveerde stagiair met affiniteit met de doelgroep.

Werkzaamheden

Functie eisen

(Criminologie, Rechten/Rechtsgeleerdheid, Sociaal Juridische Dienst-
verlening, Social Work, Culturele antropologie of een vergelijkbare studie)

(bijv. Arabisch, Darija, Farsi, Dari, Urdu, Mandarijn of Albanees)

Wij bieden

VACATURE
 

STAGIAIR MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief en CV naar: revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl
 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is onderdeel van Stichting LOS, een onafhankelijke organisatie.
Telefoon: 010-7470156 | Adres: Hang 16, 3011GG, Rotterdam

Voor meer informatie kijk op: www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl en www.stichtinglos.nl

Over het Meldpunt
Vreemdelingendetentie

Vanwege de zowel nationaal als
internationaal fel bekritiseerde
vreemdelingendetentie is
Stichting LOS in 2010 het
Meldpunt Vreemdelingen-
detentie gestart. Het Landelijk
Ongedocumenteerden
Steunpunt zet zich in voor de
basisrechten van mensen
zonder verblijfsvergunning.
Enerzijds vormt zij een landelijk
steunpunt voor mensen en
organisaties die hulp bieden
aan deze groep en is zij actief in
beleidsbeïnvloeding op dit
thema. Anderzijds voert de
stichting projecten uit rondom
mensen zonder verblijfs-
vergunning. 
Het Meldpunt Vreemdelingen-
detentie heeft in de afgelopen
tien jaar beoogd de situatie in
de detentiecentra inzichtelijk te
maken door meldingen over
misstanden en detentie-
omstandigheden te verzamelen,
onderzoek te doen en daarover
te publiceren. Het Meldpunt
voert bovendien juridische
procedures over de
omstandigheden. Het werkt
nauw samen met andere
maatschappelijke organisaties.


