VRIJWILLIGERSVACATURE

Event Management
Positie:
Contract:
Locatie:
Startdatum:

Vrijwilliger Event Management
Vrijwilligerswerk
Brussel, bij Madou
Zo snel mogelijk

Organisatie
Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo, die deel uitmaakt van het VSF International-netwerk, met als
visie “Gezonde dieren, gezonde mensen, gezonde planeet”. Ons doel is om de capaciteiten van Afrikaanse veehouders duurzaam te versterken, zodat zij een betere toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen. Die toekomst
begint met gezonde dieren in een gezond milieu.
In België sensibiliseren we mensen over de fundamentele oorzaken van de ecologische en gezondheidscrisissen
die we doormaken en mobiliseren we hen om deel van de oplossing te worden. Zowel in Vlaanderen als in
Wallonië richten we ons in de eerste plaats op de volgende generatie, en in het bijzonder op studenten in het
hoger onderwijs. Daarnaast richten we ons ook op het bredere Belgische, maar ook internationale publiek.
Ter sensibilisering en mobilisering van ons doelpubliek organiseren we geregeld tal van evenementen: gaande
van filmvoorstellingen, fototentoonstellingen, conferenties en lezingen, tot debatten, studiedagen, educatieve
workshops & boerderijbezoeken (in België). Het zijn stuk voor stuk evenementen met een sfeervol karakter waar
we complexe boodschappen op eenvoudige wijze trachten over te brengen naar ons doelpubliek. Zo hopen we
hen niet alleen te inspireren, maar ook te motiveren om actie te ondernemen.

Context en rol
Ons communicatiedepartement telt 6 medewerkers en zoekt een enthousiaste vrijwilliger om de organisatie van
evenementen vlot te laten verlopen.
Krijg je energie van mensen te zien genieten op een evenement dat jij hielp organiseren? Heb je alles in je mars
om evenementen met sterke inhoud en een gezellige sfeer vlot te organiseren?
Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!

Verantwoordelijkheden
•

•

Je gaat actief op zoek naar lokale groepen en verenigingen die interesse hebben om aan de slag te gaan
met onze materialen (en sprekers) voor het organiseren van evenementen die aansluiten bij onze
thema’s.
Je werkt conceptuele voorstellen uit voor de invulling van het programma van deze publieksevenementen.

•
•

Je biedt ondersteuning bij het organiseren van evenementen, met een focus op logistiek en communicatie.
Je onderhoudt het contact met deze lokale groepen en verenigingen en zorgt voor sterke samenwerkingsverbanden op lange termijn.

Profiel
•
•
•
•
•

Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans. Engels is een plus.
Je bent ondernemend en een goede netwerker.
Je bent organisatorisch sterk, met oog voor detail en een hands-on mentaliteit
Je leert graag dingen bij, je bent enthousiast, creatief en verantwoordelijk
Je kunt je vinden in de waarden van onze organisatie

Ons aanbod
Een interessante vrijwilligersbaan voor een paar uur per week, in een stimulerende internationale werkomgeving,
met veel ruimte voor creativiteit en innovatieve ideeën.

Hoe moet ik solliciteren?
Stuur je sollicitatie per e-mail naar a.denayer@vsf-belgium.org, met de vermelding "Vrijwilliger Event
Management".
Voor meer informatie kan je terecht op www.dierenartsenzondergrenzen.be.

