Werken bij Let Us Change
Wie zijn wij?
Let Us Change vzw is een Belgische organisatie die zich sinds 2009 inzet voor straatkinderen in Ethiopië.
Met de hulp van vele vrijwilligers, sponsors en partners zamelen we geld in voor een warme thuis,
onderwijs en een betere toekomst voor zo’n 100 straatkinderen en hun samenleving in Hawassa.
Om dit te realiseren coördineert de oprichter, (voorlopig nog onze enige medewerker) Johan
Vandenbossche, een nauwe samenwerking met de lokale organisatie in Ethiopië, (inter-) nationale
partners en vrijwilligers. Samen werven ze fondsen om een stabiele toekomst voor de kinderen waar
te maken.
Sinds Johan’s aanwerving is Let Us Change sterk gegroeid en nu enthousiast om die fondsenwerving
verder te kunnen uitbreiden met de hulp van een nieuwe projectmedewerker. Bij die zoektocht pinnen
we ons niet vast op diploma’s. Alle relevante werkervaringen en opleidingen in fondsenwerving,
accountmanagement, communicatie of in de non-profit zijn een meerwaarde.

Wie ben jij?
Een druppel op een hete plaat is zever voor jou en je kan als geen ander mensen charmeren en
engageren om hun steentje bij te dragen. Je bent een teamspeler, gebeten door de vele niveaus van
projectwerk en doet niets liever dan je verschillende skills in de strijd gooien voor de goede zaak. Je
hebt ervaring in communicatie en neemt graag initiatief in een job waarbij je de vrijheid krijgt om je
te ontplooien tot de beste versie van jezelf. Dan kan je vast niet wachten om te solliciteren bij Let Us
Change vzw!
Voor deze job is het belangrijk dat:





Je een grote motivatie hebt
Je sociaal ingesteld bent
Je recente werkervaring hebt in communicatie
Je goede kennis hebt van Nederlands, Frans en Engels










Je interesse hebt in ontwikkelingssamenwerking
Je vlot bent met Office
Je ondernemend bent
Je openstaat voor overleg
Je kritisch en constructief te werk gaat
Je flexibel bent voor sporadisch avond- en weekendwerk
Je in het bezit bent van een rijbewijs B
Je al eens een mopje kan maken

Zit dat al snor? Je krijgt extra pluspunten bij ervaring in:








Fondsenwerving
Accountmanagement
Evenementcoördinatie
Vrijwilligerswerking
Bedrijfs- of managementstrategie
Adobe
Wordpress

Wat doe je bij Let Us Change?
 Accountmanagement
Partners werf en onderhoud je met een strategisch accountmanagement via goede
communicatie, netwerking en administratie.

 Fondsenwerving
Als projectmedewerker sta je mee in voor de (inter)nationale fondsenwerving om zo in
Ethiopië een betere thuis te creëren voor onze kinderen. Je haalt je beste Frans uit de kast om
fondsenwerving in Wallonië te onderzoeken, uit te rollen en uiteindelijk te onderhouden als
coördinator van de Franstalige fondsenwerving.

 Communicatie
Je experimenteert graag met het bedenken, verzamelen, plannen en schrijven van de juiste
marketingcommunicatie om lezers meer bij de organisatie te betrekken en haar bereik te
vergroten. Je stelt hiervoor een haalbaar communicatieplan op, werkt dat zelfstandig uit en
past aan waar nodig.


Vrijwilligerswerking
Je werkt mee aan een enthousiasmerend vrijwilligersbeleid waarbij de inzet van vrijwilligers
zo efficiënt mogelijk ingeschakeld wordt.



Evenementen
Samen met Johan en een team van vrijwilligers organiseer je evenementen zoals:
o Materiaalverkoop op De Leuvense Kerstmarkt
o Wereldse Zondag benefietdiner
o Let Us Quiz
o Dessert- en koffiestand op Autovrije Zondag Leuven
o De externe algemene vergadering
o ,…

Wat bieden wij jou?








Een voltijdse job met correcte verloning volgens de barema’s van de socio-culturele sector
Glijdende werkuren en mogelijkheid tot thuiswerken
Inspraak in je gevarieerd takenpakket en in de werking van de organisatie
Ruimte om te vernieuwen
Een nauwe samenwerking met de lokale werking in Ethiopië
Een jaarlijkse werkreis naar Ethiopië
Een betekenisvolle job waarbij je het verschil kan maken voor de kinderen in de tehuizen van
Let Us Change.

Is deze job op je lijf geschreven? Stuur dan voor 25 september je CV en motivatiebrief naar
johan@letuschange.net. Eind september contacteren we je met een mogelijkse uitnodiging om begin
oktober op gesprek te komen. Indiensttreding vanaf januari 2020 te Generaal de Wittelaan 17B 2800
Mechelen.
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om Johan via mail te contacteren of telefonisch op 0496 48 83 70.

