Hallo! Wij zijn Cross Your Borders. We organiseren interactieve onderwijsprojecten en
indrukwekkende jongerenreizen, waarbij jongeren spelenderwijs over (hun) grenzen kijken
en de wereld ontdekken. Wij zoeken versterking van ons team in de vorm van een:

PROMOTIE- & ORGANISATIEMEDEWERKER (40 UUR)
Wat ga je doen?
▪ Promotiegesprekken voeren met schoolleiders en stagebureaus.
▪ Voorlichtingen en markten organiseren om onze onderwijsprojecten, jongerenreizen en stages te promoten.
▪ Online promotiecampagnes opzetten richting scholen en studenten.
▪ Team van stagiaires aansturen en coachen.
▪ Organiseren van interactieve onderwijsprojecten.
▪ Begeleiden van jongerenreizen naar Tanzania, Kenia, Ghana, Nepal en/of Suriname.
Wat wij bieden
▪ Werkervaringsplek van 3-4 maanden. Vergoeding €950 bruto per maand. Jij leert de organisatie kennen en wij jou.
▪ Bij goed functioneren wordt de werkervaringsplek omgezet in een betaalde baan. Startsalaris €1.950 bruto per maand.
▪ Gevarieerd werk op allerlei scholen in heel Nederland en Vlaanderen.
▪ Veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
▪ Onderdeel uitmaken van een gezellig en enthousiast jongerenteam, van 15 professionals en 100+ stagiaires.
▪ Veel leuke teamactiviteiten, borrels, dagelijks geheel verzorgde lunch.
Wat wij vragen
▪ Je hebt een HBO- of WO-opleiding en bent bij voorkeur net afgestudeerd.
▪ Je bent betrokken bij, en hebt kennis over, armoede en onrecht in de wereld.
▪ Je hebt een open, enthousiaste houding en bent een ‘outgoing’-type: je bent niet bang om op mensen af te stappen.
▪ Je bent in staat om zelfstandig en resultaatgericht te werken: je wilt doelen bereiken, linksom of rechtsom.
▪ Je werkt gestructureerd en nauwkeurig: je kunt meerdere taken combineren en wilt op alle vlakken kwaliteit leveren.
▪ Je woont in Nijmegen of bent bereid om hier naartoe te verhuizen, vanaf de start van de werkervaringsplek.
▪ Je hebt een rijbewijs.
Wil je solliciteren of meer weten?
▪ Stel je vragen via Whatsapp of bel ons op 06-45468741.
▪ Mail je cv met foto en een korte motivatie uiterlijk 12 augustus 2019 naar michel@crossyourborders.nl.
▪ Check www.crossyourborders.nl.

