JUNIOR PROJECT MANAGER
STAGIAIR(E)
Nederland of Yogyakarta, Indonesië

OVER DE STICHTING:

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 vier thema’s: maatschappelijk werk, gezondheidszorg, onderwijs en natuur.
Middels twee projecten, Think Volunteer Academy & Think Charity willen we daadwerkelijk impact leveren en
zijn we op weg naar een duurzame oplossing voor verantwoord internationaal reizen & vrijwilligerswerk.
FUNCTIE OMSCHRIJVING:

Je werkt intensief samen met de projectleider van Think Volunteer om ervoor te zorgen dat de verschillende
activiteiten volgens projectplan worden uitgevoerd, je taken zijn dan ook erg gevarieerd, bijvoorbeeld:
Het voorbereiden en ondersteunen van financieel administratieve taken, hierbij moet worden gedacht aan
o.a. de begroting, jaarverslagen en rapportages
Helpen met het opstellen en bijhouden van beleidsplannen
Helpen met het opstellen van contracten en protocollen
Vergaderingen voorbereiden, organiseren en notuleren
Innovatieve suggesties doen voor het verbeteren van processen
Je denkt mee over vraagstukken met betrekking tot beleid en organisatie
PROFIEL SCHETS:

Je bent in de eindfase van je opleiding HBO of WO op het gebied van bedrijfskunde, creative business,
hospitality management, IBL of IBM
Je begrijpt onze missie en visie en staat hiervoor
Het helpt als je bezit over uitstekende administratieve vaardigheden
Je bent een team-player en kunt zelfstandig werken.
Je bent een leergierig, analytisch en kwaliteitsbewust
Je bent communicatief, creatief en flexibel
Je bent vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal
Je hebt affiniteit met reizen, cultuur, mens en omgeving

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Waardevolle ervaring op het gebied van internationalisering en managing in een 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.

LOCATIE

In overleg, mogelijkheid in Nederland en Yogyakarta, Indonesië.
LOOPTIJD

In overleg, beschikbaar voor een periode van minimaal 5-6 maanden, minimaal 4 dagen per week

