Vacature vrijwilliger
Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt, dat wil jij toch ook? Ben jij een echte
wereldverbeteraar en wil je graag aan de slag bij een goed doel? Steek jij graag je handen
uit de mouwen en ben je goed in organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
SeeYou Foundation werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke
kans krijgen op (oog)zorg, onderwijs en werk. Dat doen we samen met mensen met een
handicap én in verbinding met iedereen die onze idealen deelt, zowel in Nederland als
wereldwijd. Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een
handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is onze
leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in
ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk.
Dit ga je doen:
Je gaat ons ondersteunen bij een aantal uitvoerende taken. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Helpen bij diverse fondsenwervende acties
Assisteren bij communicatie taken;
Het samenstellen van actiepakketjes;
Het verzenden van pakketjes van de online campagne;

Dit bieden we jou:
Bij ons krijg je een bijzonder doel als bonus: meewerken aan een betere wereld voor
mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Een divers takenpakket waarbij we graag
jouw input en ideeën meenemen.
En dit vragen we van jou:
• Je bent goed in organiseren
• Je hebt interesse voor ontwikkelingswerk / non-profit;
• Je bent enthousiast, flexibel en zelfstandig;
• Je werkt secuur en gestructureerd
Meer weten of direct reageren?
Heb je zin om bij ons als vrijwilliger aan de slag te gaan? Stuur dan jouw C.V met
motivatiebrief naar Margreeth Bronsema, m.bronsema@seeyoufoundation.nl. Wil je meer
informatie of heb je nog andere vragen? Bel dan naar ons kantoor: 0318-586358.
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