Word vrijwilliger voor

Versterk jij ons team van
vrijwilligers in Nederland?
Hart voor Haiti zet zich in voor de armste kinderen op Haiti.
Onze droom is hen een betere toekomst te geven! In kinderdorp
Bon Repos wonen ongeveer 150 wezen en kinderen uit zeer arme
gezinnen. In het dorp krijgen ze een dak boven hun hoofd en genoeg
te eten. Ze kunnen naar school en naar de kerk en bouwen zo aan een
betere toekomst.
Word jij deel van het vrijwilligersteam dat zich in Nederland inzet voor
het werk van Hart voor Haïti? Door alleen met vrijwilligers te werken komt
bijna al het geld wat we van donateurs krijgen, ook in Haiti terecht.

Lees de vacatures en reageer meteen...

Vacatures vrijwilligersteam
Nederland voor Hart voor Haïti:
Vrijwilliger evenementen m/v

Database manager m/v

Ben jij een echte doener die houdt van
aanpakken? Je draait je hand niet om
voor het opbouwen van een stand voor
de Pinksterconferentie van Opwekking?
Je vindt het ook nog leuk om in de stand
te staan en mensen enthousiast te maken
voor het werk van Hart voor Haïti?

In onze database houden we de gegevens van onze donateurs zorgvuldig bij.
Heb jij ervaring met beheer en management van een database, kun je selecties
voor specifieke groepen aanmaken voor
bijvoorbeeld de nieuwsbrief en andere
fondsenwervingsacties?

Dan ben jij vast de vrijwilliger die we
zoeken. Stuur je motivatie en korte cv naar:
info@hartvoorhaiti.nl met vermelding van:
vacature vrijwilliger evenementen.

Wie weet ben jij dan de database manager
die we zoeken. Stuur je motivatie en korte
cv naar: info@hartvoorhaiti.nl met vermelding van: vacature database manager.

Reageer op onze vacatures.
Mail: info@hartvoorhaiti.nl of bel: 06 543 26 957.

Redacteur nieuwsbrief m/v

Ambassadeur scholen m/v

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief. Onze donateurs blijven zo goed op
de hoogte van ons werk.

Scholen kiezen voor Hart voor Haïti als
zendingsproject. Het Kinderdorp is immers
voor de schoolkinderen in Nederland een
aansprekend project!

Vind je het leuk om interviews af te nemen
en korte artikelen te schrijven? Lukt het je
ook met weinig informatie een boeiend
verhaal te schrijven en aansprekende foto’s
bij het artikel uit te kiezen? Heb je bovendien een paar dagdelen per kwartaal
beschikbaar?

Vind je het leuk om als onderdeel van het
scholenteam nieuwe scholen te interesseren en enthousiast te maken voor ons
werk? Kun je eventueel ook presentaties
geven op scholen en hen stimuleren om
een actie voor Hart voor Haïti te houden?

Wie weet ben jij dan de redacteur die we
zoeken!

Wie weet ben jij dan de scholenambassadeur die we zoeken!

Coördinator nieuwsbrief m/v

Ambassadeur bedrijven m/v

Je zorgt voor de planning van de nieuwsbrief, verzamelt foto’s en artikelen van
redacteuren, houdt contact met vormgeving, drukker en het verzendhuis.

Bedrijven steunen het werk van Hart voor
Haïti. We zien graag dat meer bedrijven
hun schouders onder dit mooie werk zetten.

Je kunt goed organiseren en vindt het leuk
ervaring met projectmanagement op te
doen.
Wie weet ben jij dan de coördinator die we
zoeken!

Leg je gemakkelijk contacten, houd je van
organiseren, presentaties geven en ondernemers enthousiast maken voor ons werk?
Misschien ben je zelf (gepensioneerd)
ondernemer?
Wie weet ben jij dan de bedrijvenambassadeur die we zoeken!

Algemeen bestuurslid m/v

Ambassadeur kerken m/v

Ben je enthousiast over het werk van Hart
voor Haïti en heb je ervaring met besturen? Wil je met vijf andere bestuursleden
de schouders onder het werk zetten en
vanuit Nederland?

Veel kerken in Nederland steunen het zendingswerk Hart voor Haïti. Een goed contact met de vertegenwoordigers van deze
én nieuwe kerken is van groot belang.

We zoeken een bestuurslid (bij voorkeur
onder de 35 jaar), dat het leuk vindt om
mee te denken hoe ook jongeren in Nederland geïnteresseerd kunnen raken voor het
werk van Hart voor Haïti.

Vind je het leuk te investeren in een goed
contact tussen Hart voor Haïti en kerken?
Leg je gemakkelijk contacten, vind je het
leuk om een presentatie te geven in kerken
en mensen te interesseren en enthousiast
te maken voor ons werk?

Wie weet ben jij het bestuurslid dat we
zoeken!

Wie weet ben jij dan de kerkenambassadeur die we zoeken!

Reageren?
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures? Stuur dan je
motivatie en korte cv naar: info@hartvoorhaiti.nl met vermelding van de
bovenstaande vacature die jou aanspreekt! Misschien heb je eerst nog
vragen? Zet deze op de mail: info@hartvoorhaiti.nl of bel 06 543 26 957.
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