
O V E R  D E  S T I C H T I N G :

Think Volunteer staat voor internationaal verantwoord reizen met positieve impact. We streven naar meer

onderzoek, samenwerking en campagne. Wij willen meer bewustwording creëren en kennis delen. We

focussen ons op de volgende thema’s: maatschappelijk werk, gezondheidszorg, onderwijs en natuur. Middels

twee projecten willen we daadwerkelijk impact leveren en zijn we op weg naar een duurzame oplossing voor

verantwoord internationaal reizen & vrijwilligerswerk. 

We zijn op dit moment bezig met het bouwen van de Think Volunteer Academy: een digitaal platform

beschikbaar voor toekomstige reizigers en organisaties die internationaal vrijwilligerswerk en stages

aanbieden. Think Volunteer biedt een centrale plek aan waar onderzoek, informatie en educatie te vinden is

over reizen met een positieve impact. Middels the academy worden reizigers voorbereid, getraind en

gecoacht om het beste uit hun buitenlandse ervaring te halen. Er wordt gekeken naar de behoefte van de

reiziger en die van de lokale doelgroep. 

Think Charity: Think Charity is een micro- crowdfunding platform waarbij wij financiële projectondersteuning

bieden voor verschillende thema’s in met name ontwikkelingslanden. De charity doelen hebben betrekking op

maatschappelijk werk, educatie, gezondheid en omgeving. 

CONTENT CREATOR
STAGIAIR(E)
Nederland of Indonesië 

F U N C T I E  O M S C H R I J V I N G :

Het coördineren/leiden van verschillende foto & filmprojecten begin tot eind. 

Script ontwikkeling en uitvoering en editing: van begin tot eind zorg je voor een goed eindproduct die

bruikbaar is voor de online Academy en overige marketingdoeleinden.

Content creatie (video, fotografie).

Interviews afnemen met inspirerende mensen en projecten

Innovatieve suggesties doen voor het verbeteren van processen.

Nauw samenwerken met de lokale bevolking en projecten in het buitenland. 

Het ideeën aandragen maar ook het creëren van inspirerende en leerzame concepten en video’s. 

Een functie waarin je creativiteit kwijt kan, samenwerkt met inspirerende mensen en leert coördineren. In

samenwerking met de projectleiders van Think Volunteer bedenk je passende content (script) voor de online

campagne en online courses. Je neemt de leiding over de volledige productie van van begin tot eind. De taken

zijn gevarieerd, zoals: 

Wil jij mensen inspireren? Heb jij interesse in het maken van content, educatieve

video's en korte documentaires over bijvoorbeeld reizen, cultuur en

maatschappelijke projecten in het buitenland? Lees dan verder!

https://thinkvolunteer-academy.com/index.php/pilot/
https://www.thinkvolunteer.com/vacatures/


W A T  K R I J G  J E  E R V O O R  T E R U G ?

Waardevolle en avontuurlijke ervaring op het gebied van creativiteit, internationalisering snelgroeiende

organisatie. 

Uitdaging om mee te groeien met een jong en groeiend enthousiast team

Kans om werk/ontwikkelings kansen voor jezelf te creëren op basis van eigen inzet en kunnen. 

Een flexibele goed te combineren taak met eigen verantwoordelijkheid. 

Mooie toevoeging aan je CV! 

Project onkosten en vergoedingen op basis van eerlijkheid.

Indien je de stage volgt in Indonesië: Een onvergetelijke ervaring waarin je veel leert over de Indonesische

cultuur.

L O C A T I E

In overleg, mogelijkheid in Nederland en Indonesië.

L O O P T I J D

In overleg, beschikbaar voor een periode van minimaal 5-6 maanden, 5 dagen per week

P R O F I E L  S C H E T S :

Je bent in de eindfase van een passende opleiding HBO/ WO. 

Je hebt al ervaring in het maken foto / video content: scriptontwikkeling, uitvoering en editing. 

Je begrijpt onze missie en visie en staat hiervoor

Je bent creatief, innovatief en flexibel

Je bent sociaal, nieuwsgierig en proactief

Je bent een team-player, maar kunt ook goed zelfstandig werken

Je hebt een duidelijke visie en bent je bewust van wat beeld kan doen

Je bent vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal

Je hebt affiniteit met reizen, cultuur, mens en omgeving

M E E R  I N F O R M A T I E :  

www.thinkvolunteer.com

Interesse? stuur je CV en motivatie naar: info@thinkvolunteer.com

mailto:info@thinkvolunteer.com

