ONDERWIJSKUNDIGE / LEARNING
& DEVELOPMENT STAGIAIR(E)
Nederland of Indonesië

Wil jij mensen inspireren op ons educatieve platform? Heb jij interesse in reizen,
andere culturen en maatschappelijke projecten in het buitenland?
Lees dan verder!
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 thema’s: psychologie, cultuur, 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.
Think Volunteer Academy: een digitaal elearning 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.

FUNCTIE OMSCHRIJVING:

Je werkt intensief samen met de projectleider en content creator van Think Volunteer om ervoor te zorgen
dat de educatieve courses en video’s volgens plan worden uitgevoerd. Je functie is gevarieerd, voorbeelden
zijn:
Een of meerdere e-learning modules maken waarbij je bestaande informatie en educatie omvormt naar
online coursesses.
Het ontwikkelen van nieuwe e-learning modules passend bij de thema’s van de online academy.
Het ontwikkelen van examenvragen en de constructie van examens en contentontwikkeling.
Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van bestaande courses.
Meedenken met het team en nauw samenwerken met de content creator.
Aan je werk gerelateerde administratieve taken
Innovatieve suggesties doen voor het verbeteren van processen
Eigen ideen of inbreng welkom

PROFIEL SCHETS:

Je bent in de eindfase van je opleiding HBO of WO richting onderwijskundige of soortgelijke achtergrond
Je hebt kennis van testtechnieken en automatisering van toetsing alsmede het gebruik van
kwaliteitssystemen
Je begrijpt onze missie en visie en staat hiervoor
Je bent een team-player, maar kunt ook goed zelfstandig werken
Je bent pro actief, flexibel, analytisch en kwaliteitsbewust
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 het ontwikkelen van een online academy, internationalisering en
een snel groeiende 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 Indonesië.
LOOPTIJD

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

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

