Vacature Youth Group: Vrijwilliger Inspirations (2 tot 4 uur per week)
Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen op nationaal en internationaal niveau door
middel van lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie. ECPAT (End Child
Prostitution, Child Pornography And Trafficking of children for sexual purposes) zet zich wereldwijd in
om kinderen te beschermen tegen kinderprostitutie, kinderhandel, kinderporno en kindersekstoerisme.
In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie.
De Youth Group bestaat uit jongeren tussen de 18 en 26 jaar, met verschillende
(studie)achtergronden. De Youth Group heeft als doel kennis over kinderrechten en seksuele
uitbuiting bij jongeren te vergroten en hen weerbaarder te maken. Activiteiten van de Youth Group zijn
het ondersteunen in acties van Defence for Children - ECPAT, het organiseren van inspirerende
bijeenkomsten voor studenten, het geven van voorlichtingen aan jongeren over online veiligheid en
aandacht vragen voor kinderrechten via social-mediakanalen en website. Het team ‘Inspirations’
bestaat uit drie enthousiaste studentes en jong professionals: Emese Veldhuizen, Miranda van den
Broek en Mindy Mosk. Het afgelopen jaar hebben wij verschillende evenementen georganiseerd,
zoals een symposium, lezingen, seminars en staan voor het komende jaar onder andere een pubquiz,
speeddate diner en een pleitwedstrijd op het programma.
We zijn op zoek naar versterking van het team ‘Inspirations’. Vind jij het leuk om mee te werken aan
het organiseren van inspirerende activiteiten met als thema kinderrechten? Ben je creatief en heb je
affiniteit met organiseren en communicatie? Heb je behalve een hart voor kinderrechten ook een hart
voor gezelligheid? Heb je vrije uren over? Dan is deze vrijwilligersfunctie van vrijwilliger Inspirations
misschien iets voor jou!
Functieomschrijving
Jouw taken als vrijwilliger Inspirations bestaan o.a. uit:






Het meedenken en uitvoeren van activiteiten met als thema kinderrechten
Het ontwikkelen, maken en versturen van een nieuwsbrief
Promoten van onze evenementen
De naamsbekendheid van ECPAT Youth vergroten
Bijwonen van maandelijkse vergadering

Gewenst profiel








Je hebt affiniteit met kinderrechten
Je hebt ervaring met marketing en communicatie
Je schrikt niet van programma’s zoals Photoshop
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je bent flexibel inzetbaar
Je bent initiatiefrijk, creatief en niet bang om jongeren en volwassenen te woord te staan
Je bent beschikbaar voor een minimale periode van een jaar

Wij bieden





Begeleiding vanuit Defence for Children-ECPAT
Deel uit te maken van een leuk en enthousiast team
De mogelijkheid om waardevolle kennis en werkervaring op te doen
Interessante trainingen te volgen via Defence for Children-ECPAT

Informatie en solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil je jouw talent vrijwillig inzetten voor de missie van de Youth Group
van Defence for Children - ECPAT? Stuur je CV en een motivatiebrief vóór 15 januari 2018 naar
inspirations@defenceforchildren-ecpat.nl t.a.v. Emese Veldhuizen.

