GEZOCHT: MULTI-TALENT VOOR DANCE4LIFE
GASTLESSEN (M/V)
Ben jij..... net als deze vacaturetitel niet in 1 woord te vangen?
Bezit jij... meerdere skills, zoals mensen enthousiasmeren, faciliteren en presenteren?

JOUW UITDAGING
Je bent hét gezicht van de Dance4Life Scholenactie op middelbare scholen in heel Nederland. Samen met een jongere
uit Indonesië geef je zelfstandig gastlessen aan middelbare scholieren (12-16 jr.) in heel Nederland en ga je het gesprek
aan over seksuele intimidatie. Je geeft meerdere keren per dag een gastles en weet deze met veel energie te faciliteren
en presenteren. Bovendien maak je gebruik van kant en klaar beeldmateriaal, ritme en muziek om de verbinding tussen
jongeren te realiseren. Op deze manier inspireer en motiveer je Nederlandse jongeren om in actie te komen voor hun
leeftijdsgenoten in Indonesië en seks bespreekbaar te maken in binnen- en buitenland.

JOUW ROL


Je tourt samen met een jonge gastspreker uit Indonesië langs middelbare scholen, op aanwijzing van Dance4Life.



Je bent verantwoordelijk voor een succesvol verloop van de gastles.



Je weet discussies over ‘gevoelige’ onderwerpen m.b.t. seksualiteit en seks in goede banen te leiden.



Je werkt op gelijkwaardige basis samen met een jongere uit Indonesië, maar neemt ook je rol in het begeleiden van
hem of haar op aanwijzing van Dance4Life.



Je inspireert en motiveert tieners om na de gastles zélf in actie te komen.



Je beantwoordt vragen van leerlingen, docenten en andere betrokkenen over Dance4Life tijdens jouw bezoek aan de
school. Je bent het gezicht van Dance4Life op alle scholen.

JOUW PROFIEL


Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met en voorlichten van jongeren (12-18 jr.).



Je hebt de kracht om jongeren letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen (o.a. door middel van body percussie).



Je weet jongeren aan te spreken en je te verplaatsen in hun interesses en belevingswereld.



Je bezit uitstekende communicatieve en didactische vaardigheden.



Je hebt oneindig veel energie, een hands-on mentaliteit en bent pro-actief.



Je hebt een verantwoordelijke instelling en weet je zaken goed op orde te houden.



Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.



Je kiest bewust voor Dance4Life, omdat je affiniteit hebt met de organisatie.



Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam e.o. (of bereid om op werkdagen vanuit Amsterdam te vertrekken).



Je hebt een rijbewijs.



Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en vindt wisselende werktijden, soms incl. overnachting, geen probleem.



Je bent in ieder geval beschikbaar op onderstaande data.



Je bent minimaal 2 à 3 dagen per week aansluitend beschikbaar in onderstaande periode.

BELANGRIJKE DATA


Training: 24 en 25 januari 2019



Scholentour: 30 januari 2019 t/m 17 april 2019

WAT WIJ BIEDEN


Een bijzondere en unieke ervaring, waarbij interactie met jongeren centraal staat.



De mogelijkheid om jouw presentatie, communicatie en didactische vaardigheden verder te ontwikkelen.



Een uitgebreide, professionele training ter voorbereiding op de gastlessen, om jouw talent zo goed mogelijk in te
zetten en verder te ontwikkelen.



Je bent onderdeel van een hecht, internationaal, jong en gepassioneerd team.



De kans om je binnen een ideeële en professionele internationale organisatie in te zetten voor een gezonde toekomst
van jongeren wereldwijd.



Een financiële vergoeding (op basis van een freelance-overeenkomst) van EUR 250 (excl. btw) per dag tijdens de
scholentour (max 6 gastlessen op een dag). Overnachtingen en reiskosten worden vergoed. Dance4Life stelt
gesponsorde auto’s beschikbaar voor vervoer.

ORGANISATIE
Dance4Life werkt samen met jongeren aan een gezonde toekomst. Dat is hard nodig, want onveilige seks is één van de
grootste gezondheidsrisico's wereldwijd. In veel landen wordt geen tot nauwelijks seksuele voorlichting gegeven.
Hierdoor lopen jongeren gezondheidsrisico’s zoals HIV-infecties, ongeplande zwangerschappen en seksueel geweld.
De Dance4Life Scholenactie in Nederland bestaat uit een kick-off dag, gastlessen op middelbare scholen en een
aansluitende actieperiode. Door het voeren van actie verspreiden jongeren belangrijke kennis en tegelijkertijd zetten zij
alles op alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Dance4Life programma in Indonesië. Er wordt gebruik
gemaakt van film, muziek en dans om jongeren wereldwijd bij elkaar te betrekken.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur je sollicitatie uiterlijk 12 november a.s. naar Hadewich@dance4life.com t.a.v. Hadewich Rieff. Indien je wordt
uitgenodigd, vinden de gesprekken plaats op 19 en 22 november in Amsterdam.
Check www.scholenactie.dance4life.nl voor meer informatie over de scholenactie of bel voor vragen naar: 020 521 66 55
en vraag naar Hadewich of Magali.

