
 

Toffe opdracht in Indonesië! 
 
Wij zijn Think Volunteer, een jonge en groeiende organisatie en wij zijn op zoek 
naar jou!   
Wij helpen vrijwilligers en studenten aan een passende plek om hun vrijwilligerswerk, stage, 
onderzoek of vrije minor in Indonesië uit te voeren. Wij zijn gespecialiseerd in Social Work en werken 
met projecten die zich inzetten voor de kwetsbare doelgroepen zoals: straatkinderen, mensen met 
een beperking, HIV/Aids patiënten. Wij bereiden onze deelnemers voor door middel van een 
workshop, die hen klaarstoomt voor het project. Wij vinden het belangrijk dat projecten werkend 
met kwetsbare doelgroepen, betere hulp kunnen krijgen door onze kennis samen te bundelen.   
Wij bestaan nu anderhalf jaar en zijn een groeiende organisatie, ons aanbod groeit en steeds meer 
studenten melden zich aan. Echter ontbreekt onze kennis over bepaalde aspecten van marketing en 
met name internetmarketing.  
 
Wij zijn op zoek naar een student die een vrije minor bij ons wil uitvoeren!  
Jij hebt dus al kennis van online marketing en wil onze organisatie verder op weg helpen.  
Je weet hoe je een website optimaliseert. Je hebt kennis van Google Analytics,  Google Adwords, 
Social media advertising (Facebook, Instagram) en Wordpress, content creëren (blogs schrijven, 
creatieve post voor onze social media kanalen). 

Naast je marketingopdracht voor ons, hebben wij ook andere leuke werkzaamheden die je samen 

met ons uitvoert. Denk aan:  

- Maandelijkse nieuwsbrief opstarten 

- Fondsenwerving  

- Helpen met organiseren van events  

- Gastcolleges ondersteunen 

- Bijwonen van beurzen  

- Meegaan tijdens projectbezoek en evaluatiemomenten 

 

Hoe kun je dit uitvoeren? 

Als je in september 2018 start, zal dit in Nederland plaatsvinden. Als je in februari 2019 start, zal dit 

in Indonesië plaatvinden.   

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Als je mee gaat naar Indonesië en ons ter plaatse ondersteunt, krijg je: 

- Vergoeding accommodatie (3 maanden)   

- Hulp bij visum 

- Gratis bemiddeling  

- en een gigantisch leuke tijd in de vetste studenten stad van Indonesië! 

- een uitdagende leuke verantwoordelijke rol 

- een onvergetelijke ervaring waarin je veel leert over de Indonesische cultuur. 

Heb jij dus kennis van: 
Marketing, Social media, Google Analytics, Google Adsense, Wordpress en denk jij de kandidaat te 

zijn die wij zoeken??  
*Let op: jij hebt dus kennis van bovenstaande en neemt deze taken op je. Over deze aspecten zijn wij 

ondersteunend en niet begeleidend.  

Meld je dan snel aan! Stuur je motivatiebrief en C.V. naar info@thinkvolunteer.com en wie 

weet versterk jij binnenkort ons team!  

 


