Ambassadeur Think Volunteer
Wij zetten ons in voor kwetsbare doelgroepen in Indonesië. Wij vinden het belangrijk dat
projecten die werken met kwetsbare doelgroepen, betere hulp kunnen krijgen door onze kennis
samen te bundelen. Wij zijn gespecialiseerd in Social Work en werken met projecten die zich
inzetten voor doelgroepen zoals: straatkinderen, mensen met een beperking, HIV/Aids
patiënten. Wij ondersteunen onder andere door vrijwilligers en studenten te koppelen aan een
project of organisatie dat bij hen past. Wij bereiden onze deelnemers voor door middel van een
workshop, die hen klaarstoomt voor het project en coachen hen gedurende het verblijf in
Indonesië.
Daarnaast kijken we gericht wat onze projecten nodig hebben, spelen wij hier op in en dragen
we bij middels donaties en sponsoring om projecten hun doel te kunnen laten behalen.
We zijn op zoek naar ambassadeurs, maar wat houdt een ambassadeur precies in?
Als ambassadeur van Think Volunteer zorg je ervoor dat dat je Think Volunteer promoot, je
studenten en vrijwilligers binnenhaalt/begeleidt, passende samenwerkingen zoekt en fondsen
werft.
Dit kan al op een eenvoudige manier, zonder dat je aan verplichtingen vast zit!
Veel mensen willen graag een steentje bijdragen, maar hebben weinig tijd. We hebben daarom
een lijst gemaakt met wat voorbeelden hoe je wat voor ons zou kunnen betekenen:
1. Mensen kennis laten maken met de stichting
2. Werven van vrijwilligers of stagiaires voor onze programma’s
3.. Artikelen plaatsen op websites en/of social media. Denk hierbij aan het schrijven van
blogs, nieuwsbrief, website enz. De artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd.
4.. Media: filmpjes, vlogs en fotomateriaal met ons delen.
5.. Informatieavonden organiseren en/of promoten op bijvoorbeeld scholen,
buurthuizen, bibliotheken..
6. Bijeenbrengen van een groep vrijwilligers.
7. (Funding) activiteiten organiseren. Je kunt bijv. iets in de buurt organiseren geld op te
halen voor de stichting. Collecte, sponsorloop, maar ook middelen voor projecten zijn
welkom; denk hierbij aan schoolmateriaal, spelletjes, boeken,.......
8. Ondersteuning in Indonesië (project coördinator), contact ons voor meer informatie!
9. Eigen ideeën
Wil je betrokken blijven op een luchtige en flexibele manier? Dan is wellicht het Think
Panel wat voor jou:
Het Think Panel is een soort flexpool waarbij je betrokken wil blijven bij Think Volunteer / onze
samenwerkende projecten. Je komt dan in een mailinglijst. We benaderen je dan soms voor
activiteiten, opdrachten of evenementen. Je beslist zelf of je zin/tijd hebt! De activiteiten zijn
vergelijkbaar met die van een Ambassadeur. Alles gaat in overleg, ook je eigen inbreng is van
harte welkom.
Dit is je profiel:
* Je bent gedreven en hebt affiniteit met vrijwilligerswerk of stage in het buitenland.
* Je begrijpt ons doel en staat hiervoor
* Je bent enthousiast, zelfverzekerd en communicatief kom je sterk over
* Je houdt ervan om nieuwe mensen te ontmoeten en je netwerk uit te breiden.
* Je hebt verstand van social media en weet hoe je Facebook, Instagram effectief kan gebruiken.

Wat krijg je ervoor terug?
- Krijg waardevolle ervaring op het gebied van internationalisering, marketing en community
building met een snelgroeiende stichting
- Een flexibele goed te combineren taak met eigen verantwoordelijkheid.
- Mooie toevoeging aan je CV!
- Betrokkenheid bij leuke evenementen, activiteiten met oude en nieuwe deelnemers
- Project onkosten en vrijwilligersvergoeding op basis van eerlijkheid. Geld moet niet de intentie
zijn om je in te zetten als ambassadeur.

