Am@zonews n°2 – Maart & April 2017

Informatie ▪ Actualiteit
Kalender gendergelijkheid: april - mei 2017
Conferenties, debatten, vormingen, workshops, culturele avonden…: allerlei
bijeenkomsten die de gendergelijkheid bevorderen en die je zin geven om een avondje
weg te gaan! De agenda van Amazone bevat verschillende activiteiten (...) Lees meer

14 maart 2017: Equal Pay Day : “Start vroeger voor een gelijk loon later”
Equal Pay Day valt in 2017 op 14 maart. Dit jaar de dag tot wanneer vrouwen moeten
werken om evenveel te verdienen als wat mannen in 2016 al verdienden. Of anders
gezegd: vrouwen werken tot 73 dagen meer voor hetzelfde loon [1]. Lees meer

De 61ste Zitting van de CSW
Van 13 tot 24 maart 2017 wordt de 61ste zitting van de VN-Commissie voor de Status
van de Vrouw gehouden in de hoofdkwartieren van de Verenigde Naties in New York.
Deze vergadering van hoog niveau wordt bijgewoond door (...) Lees meer
Wat zetten overheden en vrouwenbeweging in de kijker ter gelegenheid van de
Internationale Vrouwendag 2017?
De arbeidswereld verandert en dit heeft ernstige implicaties voor vrouwen. Enerzijds
brengen technologische vernieuwingen en globalisering nieuwe kansen mee voor
diegenen die er toegang toe hebben. Aan de andere kant is er een grote stijging in van
het aantal informele jobs met stijgende ongelijkheid en (…) Lees meer

Lunchcafé ▪ Congrescentrum
Onze a la carte gerechten - Lente & Zomer
Het Restaurant Amazone heeft het plezier om haar à la carte gerechten te presenteren.
U zult er verfijnde gerechten terugvinden, geheel volgens de Slow Food principes en
uitsluitend bereid met verse en biologische seizoens- en streekproducten. Lees meer

Onze vergaderzaal
De grote conferentiezaal, die plaats biedt aan maar liefst 100 personen, beschikt over
drie professionele tolkencabines en projectiemateriaal. Lees meer

Diensten ▪ Empowerment
VACATURE – Medewerk.st.er communicatie, projectbeheer en fondsenwerving
Als Kruispunt Gendergelijkheid ondersteunt Amazone de vrouwenbeweging en tal van
andere actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks ijveren voor gendergelijkheid.
Amazone heeft hiertoe een breed aanbod diensten ter beschikking, (...) Lees meer

Projectoproep: Vrouwen op de fiets
De FOD Mobiliteit en Vervoer en de minister voor Mobiliteit lanceren een projectoproep
om vrouwen te stimuleren meer de fiets te gebruiken. Doelstelling is het opzetten van
acties die eventuele belemmeringen voor het gebruik van fiets (...) Lees meer

Deadline 27/4/2017: Fonds Hope For Girls
Het Fonds Hope For Girls wil extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes in alle
domeinen van het leven, in het bijzonder op het vlak van opvoeding, onderwijs,
gezondheid en cultuur. Ook wil dit Fonds de situatie van de (...) Lees meer

Stagiair(e) assistent(e) Communicatie
Wil jij graag stage lopen in een jong en dynamisch team en een interessante en
verrijkende ervaring opdoen? Als communicatie en de thematiek van gendergelijkheid
jou aanspreekt, dan is deze stage je helemaal op het lijf geschreven! Lees meer
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