Habitat Nederland is op zoek naar een

vrijwilliger scholenprogramma
voor 6 – 12 uur per week, per direct
Ben jij dat commerciële talent met het hart op de juiste plaats en zie jij het als een uitdaging om het
Habitat scholenprogramma tot een groot succes te maken? Heb jij feeling met scholen en
basisschoolkinderen en ben je zelfstandig en flexibel?
Dan ben jij dé vrijwilliger die wij zoeken voor het Habitat scholenprogramma!
Wat zijn je werkzaamheden
Als vrijwilliger voor ons scholenprogramma ben je onderdeel van het marketing- en
communicatieteam, maar werk je zelfstandig aan het in de markt zetten van ons lespakket en onze
sponsoracties voor scholen. Het lespakket is vorig jaar ontwikkeld en getest, de sponsoracties zijn
uitgedacht en de wervingsmaterialen ontworpen. Nu is het aan jou om te zorgen dat zoveel mogelijk
scholen onze lessen gaan volgen én dat ze massaal in actie komen voor Habitat!
Je taken omvatten:
• het opstellen en uitvoeren van het plan voor het werven van scholen;
• actief benaderen van scholen met het Habitat les- en sponsorpakket;
• het coördineren van de lessen en/of zelf geven van gastlessen;
• ondersteunen van scholen bij het opzetten van sponsoracties;
• terugkoppeling naar scholen na afloop van acties;
• monitoren, evalueren en continue verbeteren van het scholenprogramma.
Wat kun je verwachten
•
Je krijgt een zelfstandige en uitdagende vrijwilligersfunctie met alle ruimte om jezelf (verder) te
ontwikkelen en draagt tegelijkertijd een steentje bij aan een wereld waarin iedereen een veilig
thuis heeft;
•
Je maakt vanaf dag 1 deel uit van een klein en gezellig team vol passie en ambitie binnen een
professionele internationale non-profit organisatie;
•
Een werkplek bij ons op kantoor in Amsterdam Sloterdijk, maar je kunt ook vanuit huis werken;
•
Je breidt je werkervaring uit, doet nieuwe vaardigheden op en je ontmoet inspirerende mensen
om je netwerk mee uit te breiden;
•
Je krijgt een vrijwilligerscontract en ontvangt daarvoor een reiskostenvergoeding om je
onkosten te dekken.
Wie zoeken wij
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger m/v die zichzelf herkent in het
volgende profiel:
•
•
•
•
•

betrokken bij Habitats doelstelling en werkwijze;
commercieel, klantgericht en communicatief vaardig;
werkt net zo makkelijk samen als zelfstandig;
in bezit van een auto en rijbewijs;
een aanpakker die goed kan plannen en overzicht houden.

Tijdsinvestering
Wij gaan voor deze zelfstandige functie uit van een tijdsinvestering van 6 – 12 uur per week. Vanuit
huis werken behoort tot de mogelijkheden, voor een goede samenwerking is regelmatig bezoek aan
ons kantoor in Amsterdam Sloterdijk wel wenselijk. Heb je interesse, maar wil of kun je
meer/minder tijd besteden, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Reageren
Heb je interesse in deze functie en herken jij jezelf in de omschrijving? Stuur dan je CV en motivatie
naar: sollicitatie@habitat.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op met
Marije Minderop (020 800 2975).
Over Habitat for Humanity
Habitat for Humanity is een internationale non-profit organisatie die bouwt aan een wereld waarin
iedereen een veilig (t)huis heeft. Een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater
– dat is de basis. Daarom bouwt Habitat huizen, samen met de nieuwe huiseigenaren. Habitat is
actief in meer dan 70 landen. Wereldwijd leven dankzij Habitat nu bijna 29 miljoen mensen in een
veilig huis. Zij hebben nu uitzicht op een hoopvolle toekomst. In Nederland werft Habitat fondsen en
vraagt mensen en organisaties actief mee te bouwen. Letterlijk meebouwen aan Habitathuizen op
een bouwreis naar een van de projecten, of figuurlijk door een project te sponsoren of virtueel mee
te bouwen op bouwmee.habitat.nl.

