VACATURE: VRIJWILLIGERS GEZOCHT Veghel Ontvangt Kinderen
Ben jij begaan met minder bedeelden, in het bijzonder kinderen?
Heb jij in deze rollercoaster maatschappij nu en dan wat uurtjes over voor een goed doel?
Lees dan snel verder, wellicht kun jij ons team versterken!
Wij zoeken dringend aanpakkers met extra handen, creatief brein en tolken!
Veghel Ontvangt Kinderen is een organisatie die draait op vrijwilligers. Mensen die zich het hele jaar
door inzetten naast hun eigen werk/gezin. Wij organiseren al 27 jaar een vakantie voor kansarme
Poolse kinderen, die gebukt gaan onder de stress van hun ouders die problemen hebben op sociaal
en maatschappelijk vlak. Het gaat om kinderen tussen 7 tot 13 jaar. Wil jij ons gezellige team
versterken? Leer ons kennen op www.veghelontvangtkinderen.nl en volg ons op Facebook.
Wat vragen wij?
Hart op goede plek
Flexibiliteit
Spontaan
Aanpakkers / duizendpoot / Geen 9-5 mentaliteit
Creatief / nieuwe ideeën
Communicatief vaardig / Mensen aan durven spreken
Klantvriendelijk
Kunnen bouwen en vertrouwen op gemaakte afspraken
Initiatief tonen/werk zien liggen
Netwerk
Enthousiast over ons doel en dit over kunnen brengen
Beheerst Nederlandse taal ruim voldoende tot goed
Native speaker Pools (als je interesse hebt in tolken)
Omgaan met de computer (handig, maar geen must)
Bekend met social media / marketing / PR (handig, geen must)
Vlotte pen, (leuk, inspirerend en pakkend kunnen schrijven, handig, geen must)
Taken tolk:
* Vertaalwerk achter de schermen voor, tijdens en na de vakantie
* Tolken bij activiteiten tijdens de vakantie (2 weken)
* Tijdens de vakantie tolken bij huisbezoeken (kind duidelijk toespreken in geval van problemen;
tolken tussen kinderen/ouders/begeleiding/bestuur en dit terugkoppelen)
Taken hand- en spandiensten (voor e/o achter de schermen):
* Inzetbaar bij activiteiten om geld in te zamelen om de vakantie te bekostigen
* Gastouderwerving
* Bedrijvenmailing en nabellen bedrijvenmailing (overdag)
* Nieuwe ideeën vormgeven
* Tijdens activiteiten in de vakantie
Interesse maar niet voor alle taken? Geen probleem! Taken en uren is bespreekbaar. Stuur een mail
waarin je jezelf voorstelt en je motivatie. We maken graag kennis in een vrijblijvend gesprek.
info@veghelontvangtkinderen.nl

