
Stage MVO Risico Checker 

MVO Nederland is op zoek naar een stagiaire voor de MVO Risico Checker! Deze tool helpt 

ondernemers om verantwoord zaken te doen in het buitenland en wijst op mogelijke 

problemen en oplossingen in de supply chain. Het biedt een overzicht van belangrijke MVO 

risico's per product en gebied, zoals kinderarbeid, milieuproblematiek of corruptie. Zie: 

www.mvorisicochecker.nl (doe de check voor meer info!). 

- Werkzaamheden zijn: 

- Bronnenonderzoek (bijv. rapporten van onderzoeksorganisaties, NGOs en 

nieuwswebsites) naar mogelijke risico's per land of product en eventueel bijbehorende 

adviezen 

- Schrijven van teksten in Engels en Nederlands voor ondernemers 

- Meedenken over verbeteringen aan de tool 

- Eventueel andere werkzaamheden voor het internationale programma van MVO 

Nederland 

De stage biedt de mogelijkheid om veel kennis op te doen over supply chain management, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in het bedrijfsleven. Je verwerft 

bovendien volop inzicht in het internationale programma van MVO Nederland. De stage is 

voor 3 tot 4 dagen per week voor een periode van minimaal 3 maanden. Startdatum en duur in 

overleg. Er is een stagevergoeding beschikbaar. 

Wij zijn op zoek naar de volgende stagiaire: 

 Heeft een universitaire achtergrond met een relevante opleiding, bijv. op het gebied 

van internationale betrekkingen, geowetenschappen, milieu, sociale wetenschappen, 

conflict studies, geschiedenis en duurzaamheid.  

 Beschikt over goed inzicht in (internationale) MVO-thema's. 

 Heeft affiniteit met (MKB) bedrijven. 

 Kan duurzaamheidsvraagstukken vertalen naar praktische teksten voor ondernemers. 

 Is een goede schrijver met journalistieke inslag, met enige ervaring in schrijven voor 

het web  

 Heeft enige ervaring of interesse in het werken met online tools en CMS. 

Heb je interesse? Stuur vóór 28 februari 2017 een korte motivatie met CV en beschikbaarheid 

naar info@vanhuijgevoort.com onder vermelding van 'Stage MVO Risico Checker'. Bij 

vragen kun je contact opnemen met Suzanne van Huijgevoort op 06-16256920. 


