Stage Marketing Coordinator
Omschrijving organisatie. YFU is een non-profit, non-politieke, niet-religieuze
organisatie. Hoewel elk land een kantoor heeft met een professionele staf, wordt
veel werk gedaan door vrijwilligers. De vrijwilligers en de staf op kantoor helpen de
student om voor, tijdens en na het uitwisselingsjaar optimaal te profiteren van de
uitwisselingservaring.
Doelstelling YFU. “Make the world your home. YFU advances intercultural
understanding, mutual respect, and social responsibility through educational
exchanges for youth, families, and communities”.
Met ruim 60 jaar ervaring onderscheidt YFU zich door de volgende waarden:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Learning: For Life
Volunteering: Engaged and Dedicated
Caring: Personal and People-Oriented
Valuing Diversity: Inclusive and Fair
Promoting Quality, Transparency, Sustainability
Cooperating in international solidarity

Wij hebben inmiddels ruim 7000 Nederlandse jongeren begeleid op uitwisseling naar
plaatsen over de hele wereld (outbound).
Elk jaar mogen wij ook een groep buitenlandse studenten ontvangen in ons land
(inbound).
Deelnemers aan de YFU uitwisselingsprogramma's maken kennis met een gastgezin
met een andere culturele achtergrond, dat een andere taal spreekt en een andere
leefwijze heeft. Deze onderdompeling in een andere cultuur bevordert begrip en
tolerantie voor elkaar en zorgt voor zelfinzicht.
Onze klantengroep bestaat uit de in- en outboundstudenten en hun (gast)gezinnen.
Onze stakeholders zijn vrijwilligers, sponsoren, scholen en andere relaties die een
bijdrage leveren aan YFU.

Omschrijving functie. Je staat opgesteld voor werving van uitgaande studenten
voor de verschillende programma’s van YFU Nederland, voor werving van
gastgezinnen en tot op zekere hoogte voor werving van vrijwilligers. Je ondersteunt
daarnaast alle in- en externe communicatie-uitingen van YFU via de verschillende
on- en offline kanalen.
Wanneer jij je draai hebt gevonden, krijg je veel ruimte om aan de slag te gaan. Je
wordt ondersteund door de National Director (van huis uit marketeer), collega’s en
vrijwilligers.
Taken:
● Organiseren/coördineren van informatiebijeenkomsten, (scholen)beurzen en
andere activiteiten voor de werving van uitgaande studenten en gastgezinnen;
● Verzorgen van online en offline materialen en campagnes voor de werving
van uitgaande studenten, gastgezinnen en vrijwilligers;
● Beheer en verdere uitbouw van onze social media kanalen met name rond
Instagram, Facebook en ons YouTube-kanaal;
● Up-to-date houden en doorontwikkelen van de website
Dit betreft een onbetaalde stage plaats voor 36 uur per week voor 6 tot 12 maanden.
Start januari 2020.
Je rapporteert aan de National Director. Voor deze functie is het noodzakelijk dat je
de Engelse taal goed beheerst. Daarnaast is een internationale mindset
noodzakelijk en heb je affiniteit met de doelstelling van YFU.
Benodigde competenties. Als stagiair bouw je aan je competenties. We willen naar
de volgende competenties toewerken:
● Besluitvaardigheid. N
 eemt zelfstandig beslissingen of komt tot actie ook als
nog niet alle informatie beschikbaar is.
● Initiatief. Onderneemt zelfstandig en direct actie als zaken georganiseerd
moeten worden.
● Netwerken. Bouwt aan relaties en netwerken en gebruikt deze bij het
realiseren van de organisatiedoelstellingen.
● Klantfocus. Denk actief mee met de klant en komt op eigen initiatief met
voorstellen.
● Resultaatgerichtheid. Werkt doelgericht aan het binnen de daarvoor
gestelde termijn behalen van de afgesproken resultaten.
● Plannen en organiseren. Plant en organiseert zelfstandig en op eigen
initiatief het eigen werk op effectieve wijze, mede in afstemming met anderen.
● Samenwerken. Werkt op eigen initiatief met anderen samen aan een
gezamenlijk resultaat.
● Acquisitie. Kan stakeholders en doelgroepen benaderen en overtuigen van
onze propositie
Interesse? Stuur een email met je CV en korte motivatie voor 11 november 2019
naar jens.koopman@yfu.nl.

