
 

 

 
 
 
 

P oly v a len t e  v r i jw i l l ig er/ st a g ia ire   
ca m pa gne  K oop  een  g e it  (m / v ) 

 
Kandidatuurstelling:  15/10/2017 
Plaats van tewerkstelling: Brussel, van thuis uit 
Beschikbaarheid: Van 23 oktober tot februari 2018 (hoogtepunt oktober-

november), meerdere dagen per week 
Contract: kan uitgebreid worden tot een vrijwilligersengagement van lange 

termijn (onbepaalde duur), 1 dag per week 
 
OR GA NIS A T IE  

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. 
 
R OL  

Voor onze jaarlijkse campagne Koop een geit (van september tot januari) - www.koopeengeit.be 
- zoeken we een polyvalente vrijwilliger of stagiaire die ons kan helpen bij de praktische en 
logistieke uitvoering. Het gaat onder andere om het uitwerken van communicatiemateriaal, 
opvolgen van druk en layout, copy & redactie, organiseren en bijwonen van de beurzen Expovet 
(28-29/10) en Vétérinexpo (2-3/12), opbouwen/afbreken van de stand, updaten van de website 
en sociale media… 
 
De vrijwilliger of stagiaire komt terecht in het departement communicatie, fondsenwerving en 
educatie en draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van dit departement en meer 
bepaald van de jaarlijkse campagne Koop een geit.  
 
P R OF IE L  

 Je bent een organisatietalent en multitasker 
 Je houdt van uitdagingen 
 Je bent een sociaal beest en legt makkelijk contact 
 De klant is koning voor jou 
 Je bent flexibel 
 Ervaring met websitebeheer en sociale media is een pluspunt 
 Goede kennis van Nederlands en Frans 
 Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail 
 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 

 
W I J  B IE DE N 
 

 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 
 

K A NDIDA T U U R  
 
Gelieve voor 15 oktober 2017 je curriculum vitae per e-mail te sturen naar j.gadeyne@vsf-
belgium.org, met als onderwerp “Vrijwilliger/stagiaire campagne”.  
 
Meer informatie over Dierenartsen Zonder Grenzen: www.dierenartsenzondergrenzen.be 
 


