Vacature Website Beheerder
Is de online wereld voor jou een open boek? Ben jij op zoek naar een
vrijwilligersfunctie waarin je jouw IT kwaliteiten op het gebied van ontwikkeling en
beheer kwijt kunt? En kun jij de vertaalslag maken tussen de techniek en de
gebruiker? Dan zijn wij naar jou op zoek!
Als Website Beheerder beheer en ontwikkel je de Schooling for Life website. Jij snapt
hoe websites en online tools werken en bent de schakel tussen de online en de
offline wereld van onze organisatie.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Beheren van de website (WordPress)
Meedenken met de verdere ontwikkeling van de website (Engelse en
Nederlandse versie)
Instellen van mailaccounts (o.a.in Apple Mail)
Ondersteuning bieden aan staf in Sierra Leone via Teamviewer (of
vergelijkbaar)
Ondersteuning bij het versturen van mailings (Mailchimp)

Wat vragen we van je
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Je hebt aantoonbare ervaring met het beheer en onderhoud van WordPress
websites
(Basis-)kennis van HTML en CSS
(Basis-)kennis van SEO
(Basis-)kennis bewerken afbeeldingen (Photoshop of vergelijkbaar)
Goede beheersing van Nederlands en Engels, met name in schrift
Je hebt affiniteit met de doelgroep en doelstellingen van de stichting
Je hebt affiniteit met de non-profit sector
Je bent proactief en enthousiast
Je werkt goed zelfstandig maar ook in groepsverband
Je bent minimaal 6 uur per week beschikbaar
Je werkt voornamelijk vanuit huis. Het team komt maandelijks bijeen.

Wat bieden wij
•
•
•

Een jonge en snel groeiende organisatie waar je je eigen creativiteit in kwijt
kunt.
Een jonge enthousiaste groep mensen die samen positieve verandering
teweeg wil brengen.
Deze positie wordt (eventueel) technisch ondersteund door een derde
persoon.

Over Schooling for Life
Stichting Schooling for Life is een organisatie die jongeren tussen de 15-25 jaar oud
in Sierra Leone, die geen tertiair onderwijs kunnen betalen, verder helpen via het
Skills for a Successful Future programma.
Ons programma is speciaal ontworpen op basis van lokaal onderzoek, uitgevoerd in
2008 en 2012, en is daarmee gebaseerd op lokale vraag.
Het Skills for a Successful Future programma bestaat uit drie essentiële pilaren, die
elk complementair zijn aan de ander. Samen bieden ze de studenten de
vaardigheden voor een succesvolle toekomst.
A. Studiebeurzen
B. Sociale en praktische vaardigheidstraining
C. Persoonlijke begeleiding
Met het ‘Skills for a Successful Future’ programma wil Schooling for Life goed
opgeleide jongeren leveren aan de arbeidsmarkt van Sierra Leone. Schooling for Life
zal de beroepsvaardigheden geleidelijk verbeteren en het kritisch denken stimuleren
met het uiteindelijke doel om jongeren productieve leden van de samenleving te
laten worden. En daarmee te helpen bij de wederopbouw en ontwikkeling van het
land.
Stichting Schooling for Life is een snel groeiende organisatie die op zoek is naar
gemotiveerde en betrokken vrijwilligers. Onze vrijwilligers willen zich inzetten voor
jongeren in Sierra Leone. Omdat we een vrij jonge organisatie zijn, zijn we op zoek
naar mensen die mee willen denken en samen met ons een complete, groeiende en
effectieve organisatie willen neerzetten voor nu en op langere termijn.
Voor meer informatie: www.schoolingforlife.net.
Kun jij jezelf vinden in deze vacature? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
Schooling for Life via info@schoolingforlife.net. Wil je meer informatie? Neem dan
contact met ons op via bovenstaand emailadres of ga naar www.schoolingforlife.net.

