Vacature Bestuurslid
Stichting Schooling for Life
Stichting Schooling for Life (SfL) is een Nederlandse organisatie, gebaseerd in
Amsterdam. Via het Skills for a Successful Future programma bereidt Schooling for
Life gemotiveerde jongeren in Sierra Leone tussen 15-25 jaar oud, die niet in staat
zijn voor hun eigen onderwijs te betalen, voor op de arbeidsmarkt.
Het Skills for a Successful Future programma bestaat uit drie pilaren:
1. Studiebeurzen voor beroepsopleidingen
2. Sociale en Praktische vaardigheidstraining
3. Persoonlijke begeleiding
Schooling for Life gelooft dat iedere jongere de kans moet krijgen, ongeacht afkomst
of geografie, om zich te ontwikkelen tot zijn volste potentie. Schooling for Life
gelooft hierbij in een allround voorbereiding op een betere toekomst. Alleen formeel
onderwijs geeft een eenzijdige basis van kennis die zonder het bezit van de sociale
en praktische vaardigheden (Communicatie skills, computervaardigheden, time
management en werk ethiek e.d.) om deze om te zetten in praktijk weinig waard
blijken. Actief leren nadenken, proactief en assertief zijn, oftewel een kritische brein
hebben, is even zo belangrijk als te weten hoe je je vak moet uitoefenen, om uit een
huidige situatie te kunnen groeien en anderen te helpen dit ook te doen.
Stichting Schooling for Life is een snel groeiende organisatie die op zoek is naar
gemotiveerde en betrokken bestuursleden op verschillenden terreinen. We zijn op
zoek naar bestuursleden die mee willen denken en samen met ons een brede,
effectieve en duurzame organisatie willen neerzetten.
Voor meer informatie: www.schoolingforlife.net
Waar zijn we naar op zoek
Vrijwilligers voor de volgende functies:
•

Een actief dagelijks bestuur; positie van Voorzitter of Secretaris en een
Penningmeester.

Wat vragen we
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurservaring
Management ervaring
Relevant netwerk in Nederland voor materiele en immateriële steun
(internationaal is een pre)
Ervaring in de NGO en educatie sector is een pre
Ervaring met werk in West-Afrika in een pre
Affiniteit met de doelgroep en doelstellingen van de stichting
Proactief en enthousiast

•
•
•
•

Minimaal 6 uur per week beschikbaar
Beschikbaar voor minimaal twee jaar (om de continuïteit van de stichting te
waarborgen)
Minimaal Bsc. niveau
Nederlands en Engels vloeiend

Wat bieden wij
•
•

Een positie waarin je advies en steun wordt gebruikt ten behoeve van een
verbeterde toekomst van Sierra Leonese jongeren en voor positieve lokale
impact
Een jonge enthousiaste groep mensen die samen positieve verandering
teweeg wil brengen

Kun jij jezelf vinden in een van de openstaande bestuursposities? Stuur dan je CV en
motivatiebrief naar Sjierly Pereira via info@schoolingforlife.net. Of wil je meer
informatie? Neem dan contact met ons op via bovenstaand email adres.
Deze vacature staat open tot de meest geschikte kandidaat is gevonden.

