
 

 

 
 
 
 

Vrijwilliger verhalenverteller (m/v) 
 
Kandidatuurstelling:  zo snel mogelijk 
Plaats van tewerkstelling: Brussel 
Beschikbaarheid:  zo vlug mogelijk 
Contract:   engagement van lange termijn, 1 dag per week 
 

ORGANISATIE 

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak 
ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze 
alles: hun trots, cultuur, spaarpot en supermarkt. Door het vee te verzorgen en de productie te 
verbeteren, gaat de ngo Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd 
aan tegen honger en armoede. 
 

ROL 

De vrijwilliger verhalenverteller komt terecht in het departement communicatie, fondsenwerving 
en educatie en draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van dit departement. Hij/zij 
zoekt, luistert naar en leest getuigenissen en informatie van (terrein)medewerkers en probeert 
deze om te zetten in meeslepende, duidelijke en concrete verhalen. Deze verhalen zijn een 
essentieel onderdeel van de externe communicatie en het kennisbeheer van de organisatie, o.a. via 
publicaties en de website. De vrijwilliger dompelt zich onder in de organisatie, houdt interviews 
etc. 

 
PROFIEL 

 Je hebt ervaring met communicatie 

 Ervaring met storytelling is een pluspunt 

 Je kan een moeilijke boodschap omzetten in klare taal voor een breed publiek 

 Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels 

 Je bent creatief met taal 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je respecteert deadlines 

 Je deelt de waarden, missie en visie van Dierenartsen Zonder Grenzen 

 Je hebt respect voor anderen en voor andere culturen 
 

 
WIJ BIEDEN 
 

 Terugbetaling van de verplaatsingskosten 

 Verzekering voor werkongevallen 

 Een aangename werksfeer 

 Een begeleider binnen de organisatie 



 

 Een goodiebag 

 Een vorming 

 Regelmatige ontmoetingen met medewerkers uit België en Afrika 

 Een blik achter de schermen van een ngo 

 Taalbad Nederlands, Frans en Engels 

 
KANDIDATUUR 
 
Gelieve zo snel mogelijk je curriculum vitae per e-mail te sturen naar recruitcom@vsf-
belgium.org, met als onderwerp “Vrijwilliger verhalenverteller”.  
 
Meer informatie over Dierenartsen Zonder Grenzen: www.dierenartsenzondergrenzen.be 
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