GEZOCHT: Project Coördinator Milieu en Agrarische
projecten en Volunteer, Study & Travel programma
Geloof jij in een betere en mooiere wereld? Kom dan bij Let’s Care!
De organisatie
Stichting Let’s Care is een in 2008 opgerichte non-profit organisatie. Sinds 2011 is op de
Filippijnen een tehuis opgezet voor mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes die 1 ½ jaar een
intensief begeleidings- en 1 ½ jaar een after care programma volgen gericht op rehabilitatie,
persoonlijke ontwikkeling, empowerment, school, studie en re-integratie in de community. Daarnaast
zijn een tweetal straatjongentjes projecten operationeel en een provincie brede preventie campagne
kindermisbruik. Tevens hebben we een Eco Farm en andere inkomsten genererende projecten zodat we
in de toekomst zoveel mogelijk financieel zelfstandig kunnen opereren. De focus ligt nu op het
continueren van de sociale programma’s en het verder uitbouwen van onze inkomsten genererende
projecten.
Wij ontvangen geen overheidssubsidie en zijn geheel afhankelijk van donaties, sponsoring en spontane
hulp van particulieren, bedrijven en instellingen.
Wij zijn nu onze inkomsten genererende projecten aan het opzetten en implementeren. Zodat we in de
nabije toekomst financieel zelfstandig kunnen opereren. Dit is nodig om niet voor ons voortbestaan
afhankelijk te zijn van externe giften. Dit willen we binnen 2 jaar zien te bereiken.
De volgende projecten die we hiervoor onder andere hebben opgezet zijn: Let’s Eco Farm en het
Volunteer, study en travel programma.
Het Volunteer, Study en Travel programma wordt nu breed aangeboden in Nederland alsmede overige
landen. Het doel van het programma is om studenten, stagiaires, onderzoekers, vrijwilligers en andere
jongeren en ouderen te werven om aan dit programma (tegen betaling) deel te nemen. Zij kunnen dan
werken, leren, studeren en tegelijkertijd helpen om de projecten van Let’s Care te verbeteren en ook
nog de Filipijnen van binnenuit ervaren.
Daarnaast kunnen we op deze manier met de vrijwilligers en stagiaires de lokale milieuproblematiek
mee helpen oplossen, nieuwe inkomsten genererende projecten opzetten (voor Let’s Care en de lokale
boeren) mbt agrarische producten, food en business, helpen met overbevissing, de gezondheidszorg
lokaal verbeteren en nog veel meer bijdragen voor een verbetering van het leven van mensen en onze
planeet.
Wie zoeken wij
Wij zoeken iemand die de stagiaires en vrijwilligers op deze projecten inhoudelijk kan aansturen. De
stagiaires en vrijwilligers zullen ook onder gebracht worden bij gemeente, provincie en andere instanties.
Dit zijn dus studenten en vrijwilligers op het gebied van Milieukunde, Food, Agrarisch, Gezondheidszorg
en alle andere mogelijke gebieden. Vanuit Let’s Care zullen we dan de spin in het web zijn en alle
projecten onderling zo optimaal mogelijk verbinden en met advies en projectmanagement
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ondersteuning zorgdragen voor een zo optimaal mogelijk leerrendement voor de studenten en project
resultaat.
Dus we zoeken een generalistische duizendpoot met een pioniers en ondernemersgeest en met project
management ervaring.
Deze persoon helpt ook mee het volunteer, study en travel programma op de kaart te zetten zowel in
Nederland als internationaal. Dit samen met de studenten en vrijwilligers. Lokaal begeleidt je de
studenten en vrijwilligers waar nodig bij hun stage of onderzoek en coördineert de projecten die wij met
hun hulp opzetten. Tevens coördineer je het vrijwilligershuis en de excursies voor de vrijwilligers en alle
overige taken die met dat programma te maken hebben.

Profiel
 Iemand met een project management achtergrond liefst technische georiënteerd. Liefst met kennis
van import en export en marketing.
 Die houdt van multi-tasken
 Zelfstandig, efficiënt en effectief een succesvol resultaat weet te behalen
 Ervaring met het opzetten van projecten
 Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
 Een team player is met goede communicatieve eigenschappen
 Stress- en frustratie bestendig
 Houdt van een uitdaging.
 Gezond is lichamelijk als geestelijk. Vrij van psychiatrische stoornissen en problematiek en niet
onder behandeling bij een psycholoog.
 Gezien de samenstelling van ons team willen we mannen vragen te solliciteren.
 Leeftijd bij voorkeur > 30 jaar maar met aantoonbare werkervaring kan dit ook een andere leeftijd
zijn.
 Ervaring heeft in werken in het buitenland
 Met een sterke persoonlijkheid, eerlijk en het hart op de juiste plaats
 Van onbesproken gedrag.
Wij zoeken iemand die dit programma en deze voorgenoemde taken gaat coördineren op de Filipijnen.
Dit is dan een functie voor minimaal een jaar a 2 jaar met een proeftijd van 3 maand. Na of binnen de
proeftijd volgt een evaluatiegesprek.
Als het goed loopt bij voorkeur langer.
Ben je lichamelijk of geestelijk niet stabiel, solliciteer aub dan niet. Dit is voor beide partijen niet
wenselijk.
Ons aanbod
 Bijdragen aan het creëren van een betere en mooiere wereld
 Deel uitmaken van een enthousiast team in een (inter) nationale omgeving
 Ruimte voor het uiten van jouw passie voor het goede doel
 Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
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Lokaal salaris van € 250,- per maand. Bij goed functioneren kan dit omhoog. Dit is afhankelijk van de
behaalde resultaten. Loopt dit heel goed dan zijn de inkomsten ook navenant.
Op termijn kan afhankelijk van de opgezette inkomsten genererende projecten, hier een hoger
salaris uit gaan komen.
Onderdak
Vliegticket, visum (bij niet functioneren binnen 3 maand dienen deze kosten terug betaald te
worden)

De start van de functie is in overleg. medio 2019
Interesse
Aanvullende informatie over onze stichting en activiteiten vind je op www.letscare.net of in onze
nieuwsbrief of jaarverslag. Graag zijn wij bereid mondeling aanvullende informatie te geven over onze
vacatures. Stuur je motivatie brief en CV naar Erna Vinkers, bestuurslid van Let’s Care:
stichtingletscare@gmail.com met vermelding van je telefoonnummer. Voor meer informatie bel met
06-29035634. Je mag nu je sollicitatie indienen of me bellen voor meer informatie of vragen, maar ik
ben vanaf 3 januari tm eind februari op de Filipijnen dus de sollicitatieprocedure gaat vanaf eind februari
lopen.
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