Jobstudent weldoener.be en vrijwilligersvacatures
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen met
campagnes zoals De Week van de Vrijwilliger en Wéldoeners, advies over de Vrijwilligerswet,
betaalbare digitale tools, de Gratis Vrijwilligersverzekering en verschillende
samenwerkingsverbanden met media en organisaties.
We zijn op zoek naar nog een pittige jobstudent die mee instaat voor het vlot verloop van het
initiatief Wéldoeners dat we in de Week van de Vrijwilliger samen met Radio 2 uitrollen. Na de Week
schakelen we je graag in om de vrijwilligersvacatures op vrijwilligerswerk.be nog strakker te maken.
Jouw taak is om organisaties te stimuleren fijne concrete vrijwilligersvacatures op weldoener.be te
plaatsen, en hen hier ook bij te helpen. Je durft contacten leggen en een vriendelijk telefonisch
gesprek voeren is je tweede natuur. Je kan je ook vlot schriftelijk (mails) uitdrukken.
Heb jij inzicht in hoe vrijwilligerstaken aantrekkelijk zijn voor kandidaat-vrijwilligers? Kan jij
meedenken met de organisatie om taken concreet te maken? Weet jij van aanpakken? Ken je het
vrijwilligerswerk? Geen schroom om mensen op te bellen?
Dan bieden wij de studentenjob die jij zoekt.
Liggen deze taken jou?
▪ Je hebt inzicht in vrijwilligerswerk en kan je je voorstellen hoe je vrijwilligers kan ‘lokken’
▪ Je bekijkt samen met ons de inzendingen op weldoener.be, en geeft suggesties over hoe de
vrijwilligersvacatures verbeterd kunnen worden
• Je neemt per mail of telefonisch contact op met organisaties uit diverse sectoren: je bent dus een
vlotte communicator
Je herkent je in dit profiel?
• je hebt een respectvolle, klantvriendelijke houding naar organisaties, lokale
besturen en vrijwilligers én iedereen die bij jou terecht komt
• je wil van weldoener.be een succes maken
• je werkt nauwkeurig en toont resultaten

• je kan zelfstandig en vanop afstand werken
• je hebt in de aanloop van en tijdens de Week van de Vrijwilliger (27 februari t.e.m. 6 maart) zeker
enkele uren per dag tijd

Jouw voordelen:
• Een correct loon als jobstudent
• Je krijgt ondersteuning en opvolging en treedt binnen in een organisatie met fijne werksfeer
• Je kan het hele jaar aan de slag als jobstudent (uren spreken we in onderling overleg af)
• Een leerrijke en stimulerende ervaring die later superknap op je cv staat.

Sollicitatieprocedure:
1. Stuur je cv en motivatie naar birgit@vsvw.be t.a.v Birgit Loos ten laatste op 18 januari 2022
om 16.00 uur.
2. Ben je geselecteerd op basis van je cv en motivatie? Dan nodigen we je uit voor een
(mogelijk digitaal) gesprek.
Vragen?
Contacteer Birgit via birgit@vsvw.be, met als onderwerp ‘jobstudent’.

