Software developer gezocht voor onze online academy!
Ben jij studerend in de volgende richtingen: Software developer - Application developer /
Applicatieontwikkelaar - ICT - of een andere gerelateerde studie, en wil je als opdracht je een
applicatie of online platform ontwikkelen? Dan is deze afstudeeropdracht wat voor jou!
Think volunteer
Sociaal maatschappelijk werk in combinatie met reizen, het zogenoemde ‘Voluntourism’ is populair.
Een mooi en leerzaam initiatief. Toch blijkt uit onderzoek dat de reiziger hier vaker meer uithaalt dan
de lokale doelgroep. Onwetende vrijwilligers die zich kortdurend willen inzetten voor kwetsbare
doelgroepen hebben vaak geen idee wat voor gevolgen dit kan hebben.
Om er voor te zorgen dat niet alleen de vrijwilliger hier wat positiefs uithaalt, maar ook de kwetsbare
doelgroepen in bescherming genomen moeten worden zijn wij bezig met het ontwikkelen van een
keurmerk en Think Volunteer Academy. Think Volunteer is bezig met het ontwikkelen van een online
kennisplatform voor internationaal verantwoord vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden. We willen
voluntourism met een positieve impact gaan vergroten en met een negatieve impact tegengaan. Dit
deden we al op kleine schaal met ons programma in Indonesië, maar wat we willen is wereldwijd
impact leveren. Dit willen we gaan doen door academy op te richten waarin internationale vrijwilligers
en studenten de juiste handvatten en bagage krijgen die ze nodig hebben voor de praktijk in het
buitenland.
Inmiddels hebben we voor zowel de applicatie als de browserversie een prototype ontwikkeld en
hebben we jou nodig om de academy werkelijkheid te maken!
Wat zoeken we?
We zijn op zoek naar iemand die met zijn of haar afstuderen wil bijdragen aan een platform
internationaal voor verantwoord vrijwilligerswerk!
Op een rijtje:
● Je hebt een van de volgende studierichtingen: Software developer, Application developer,
Applicatieontwikkelaar, ICT, IT, App design, of een andere gerelateerde studie.
● Je bent op zoek naar een opdracht waarin je zelf de mogelijkheid krijgt om een applicatie of
programma te ontwikkelen.
● Je werkt zelfstandig, hebt een proactieve houding, je kunt snel schakelen, overziet processen
en beschikt over probleemoplossend vermogen.
Bedrijfscultuur
Stichting Think Volunteer bestaat uit een jong en ambitieus team met grote doelen! De stichting
kenmerkt zich als internationaal, energiek, informeel, ondernemend, flexibel en altijd in ontwikkeling.
Deels wordt thuis gewerkt, maar ook liggen er kansen om werk uit te voeren in het buitenland. De
focus ligt nu met name op Indonesië.
Aanbod
We bieden een uitdagende opdracht met een hoge mate van flexibiliteit: invullen eigen uren,
mogelijkheid om vanuit huis te werken. Onze stichting kenmerkt zich als jong, informeel en
ondernemend, waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. Daarnaast krijg je waardevolle ervaring op
het gebied van internationalisering en kansen met een snelgroeiende stichting en zal jouw onderzoek
nodig zijn om een duurzame impact gaan leveren voor vrijwilligerswerk internationaal! Door het
werken met een internationaal netwerk, verschillende partijen en interessante contacten krijg je de
kans om een goede basis te leggen voor het vervolg van je carrière!

Vestigingsplaats: Nederland of Indonesië
Startdatum: In overleg
Interesse of wil je meer weten? stuur dan je CV en motivatie naar info@thinkvolunteer.com
www.thinkvolunteer.com

