Dan moet je bij World Vision zijn! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve, communicatief sterke en een
organisatorische held. Herken jij je hierin? Solliciteer direct!
World Vision is één van de grootste humanitaire organisaties ter wereld. Wij helpen de meest kwetsbare kinderen. Zij
krijgen schoon water, goed voedsel, medische zorg, een veilige leefomgeving en ze kunnen naar school.
Om dit te realiseren werft World Vision op evenementen en concerten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Opwekking maar
ook aan concerten van Sons of Korah of Elevation Worship.










Organiseren en plannen










Je bent zelfstandig met een groot verantwoordelijkheidsgevoel




Of je kunt ons goed vertellen waarom jouw opleiding (niet in voorgaand rijtje) echt is wat wij nodig hebben!

Ontwikkeling van materialen
Schrijven van wervende teksten
Meedenken over strategie en jaarplanning
World Vision representeren tijdens evenementen door heel Nederland
Zorgdragen voor goede communicatie (via diverse kanalen)
Telefonische werving (waar je een speciale training voor krijgt)
Eventueel: Onderzoek naar trends en kansen voor fondsenwerving bij (christelijke) events

Je bent communicatief vaardig
Je bent een organisatietalent
Je bent nauwkeurig
Je bent flexibel en vindt het prima om af en toe in het weekend* te werken
Je bent bekend met christelijke evenementen
Je kunt Engels spreken en schrijven
Je doet een opleiding in de richting van Evenementenorganisatie, Vrijetijdsmanagement of Communicatie en
Organisatie
Rijbewijs is een pré

*Sommige events vallen in de avonden of in weekenden. Doordeweeks compenseer je deze uren.



Elke dinsdag een lekkere lunch met al je collega's, spelletjesavonden en leuke borrels met collega's (niet verplicht
hoor!). Daarnaast leer je veel doordat je goede begeleiding krijgt in een professionele werkomgeving;



Je krijgt een marktconforme stagevergoeding (€225,- bij fulltime dienstverband)

Stuur je cv en motivatiebrief op naar sharon_hollander@worldvision.nl tav Sharon Hollander.
Meer informatie? Kijk op worldvision.nl of bel 033-4643444.

World Vision
Zonnehof 38
3811 ND Amersfoort
Functie
Opleiding
Dagen per week
Beschikbaarheid
Stageduur
Stagevergoeding
Huidig opleidingsjaar

Stagiair(e) events
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Sept 2019 (overwegend 20-24 weken)
4 - 5 maanden
€225,- bij fulltime dienstverband
3/4 (meewerk- of afstudeerstage)

