
 

 

Stop Poverty zoekt Evenementenorganisator 

Stichting Stop Poverty helpt mee met de strijd tegen wereldwijde (o.a. in India en 
Mozambique) armoede door middel van kleinschalige projecten. Met behulp van de kennis 
en expertise van onze lokale partners helpen wij op een duurzame en effectieve manier op 
het gebied van scholing, watervoorziening, noodhulp en gezondheid. 

Stop Poverty is een overzichtelijke organisatie die volledig werkt met vrijwilligers. We zijn een 
ANBI-instelling en hebben als doel dat minimaal 90% van de donaties naar onze projecten 
gaan. We zijn gevestigd in Almere. 

Kijk op onze website (www.stop-poverty.org) voor meer informatie over onze stichting. 

De functie: 

Heb jij altijd al je kennis en ervaring in willen zetten voor je medemens? Altijd al mensen 
willen helpen die geen basisvoorzieningen hebben zoals schoon drinkwater en medische 
zorg? Nu is je kans om dit te gaan doen als Evenementenorgansator bij Stop Poverty! 

Wij zijn op zoek naar een ondernemend persoon die zich gaat inzetten om acties te initiëren. 
Het doel van deze acties is om meer middelen ter beschikking te krijgen om onze doelen te 
bereiken. Je bent vrij om naar eigen inzicht en capaciteit invulling te geven aan je rol. 
Samenwerking met andere vrijwilligers en bestuur vinden we belangrijk. 

Onze verwachtingen: 

- Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van Stop Poverty; 
- HBO/WO werk- en denkniveau;  
- Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden;  
- Overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en goede gespreksvaardigheden; 
- Je neemt zelf initiatief en werkt zelfstandig; 
- Je bent een dynamische teamspeler en kan goed met andere samenwerken; 
- Kennis en ervaring op het gebied van sociale media is in deze tijd een must. 

Wat krijg jij ervoor terug? 

Je wordt onderdeel van de ambitieuze doelstellingen die onze stichting heeft gesteld voor de 
komende jaren. Je gaat daadwerkelijk ervaring op doen in de ‘wereld’ van goede doelen. Het 
belangrijkste is misschien wel dat je veel positieve energie terug krijgt van de mensen uit 
onder andere India. Kortom, het is een waardevolle aanvulling op je CV. 

Ben je enthousiast? Wij zien graag je CV en (korte) motivatie tegemoet. Mail deze naar: 
arie@stop-poverty.org t.a.v. dhr. Arie Kruizinga 

	  


