Vrijwilligersoproep: Geef jij meer mensen goesting in
cultuur?
Loop jij warm voor cultuur? En wil je jouw enthousiasme graag delen binnen de sociaal-culturele
sector? Davidsfonds biedt je een mooie kans om via vrijwilligerswerk meer mensen goesting te geven
in cultuur. Als non-profit vereniging brengt Davidsfonds al bijna 150 jaar cultuur bij mensen via
culturele evenementen, cultuurvoordelen, boeken, cursussen en reizen. We zijn actief op honderden
plekken, in heel Vlaanderen en Brussel, en focussen in al wat we doen op taal, geschiedenis en kunst.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons te helpen nog meer mensen kennis te laten
maken met wat we doen en samen cultuur te laten beleven.
Waarom hebben we jou nodig?
We zijn het hele jaar door druk bezig achter de schermen. Daarom zoeken we vrijwilligers die voor
ons op de voorgrond willen treden en op beurzen en evenementen Davidsfonds willen promoten.
Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Loop je over van enthousiasme voor cultuur en geloof je dat dit aanstekelijk is?
Ben je assertief en durf je spontaan mensen aanspreken?
Ben je een vlotte spreker en heb je geen probleem om uitleg te geven?
Heb je zin om de missie van Davidsfonds uit te dragen naar bezoekers van de Boekenbeurs
of de verscheidene (reis)beurzen waar we jaarlijks aanwezig zijn?
Kun je goed werken met een tablet en weet je wel iets van sociale media?

Dan ben jij degene die we zoeken!
Wat bieden wij jou?
Wij maken van jou een expert! We voorzien een infomoment zodat je weet wat je over Davidsfonds
allemaal kan vertellen en wat we doen. Je krijgt de nodige informatie zodat je niet alleen vragen kan
beantwoorden maar ook de achtergrond hebt om proactief mensen te benaderen.
Je staat er niet alleen voor! Per opdracht ontvang je van ons een duidelijke en tijdige briefing. Je zal
ook altijd minstens met 2 promotie voeren, we zorgen voor een compagnon.
Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst met de nodige verzekering. Je kan rekenen op een forfaitaire
onkostenvergoeding volgens de wettelijke tarieven.
De infomomenten vinden plaats in onze kantoren in Leuven.
Interesse?
Stuur een mail naar barbara.struys@davidsfonds.be waarin je jezelf kort voorstelt en ons uitlegt
waarom je graag mensen wil warm maken voor Davidsfonds.
Als jij ons met je mail kan overtuigen, nodigen we je uit voor een kort kennismakingsgesprek in
ons kantoor in Leuven.
Vragen? Ook hiervoor kan je bij Barbara Struys terecht via barbara.struys@davidsfonds.be.

