DANCE4LIFE JOB OPENING

MULTITALENTEN
DANCE4LIFE
GASTLESSEN
(FREELANCE)
Ben jij net als deze
vacaturetitel niet in 1 woord
te vangen? Wil jij met
jongeren in gesprek over
liefde, seks en relaties?
Jouw uitdaging
Je bent hét gezicht van de Dance4Life scholenactie op
middelbare scholen in heel Nederland. Samen met een
ander multi-talent geef je gastlessen aan middelbare
scholieren (12-16 jr.) in heel Nederland en ga je het
gesprek aan over seksualiteit & relaties. Je geeft
meerdere keren per dag een gastles en weet deze met
veel energie te faciliteren. Je betrekt zoveel mogelijk
leerlingen actief bij de les. Bovendien maak je gebruik
van, ritme en muziek om verbinding tussen jongeren te
realiseren. Op deze manier inspireer en motiveer je
Nederlandse jongeren om hun eigen wensen en
grenzen t.a.v. seksualiteit te onderzoeken en de
wensen en grenzen van de ander te respecteren.

Jouw profiel
 Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met
jongeren (12-16 jr.).


Je voelt je op je gemak bij het bespreken van
gevoelige onderwerpen.



Je hebt de kracht om jongeren letterlijk en figuurlijk
in beweging te brengen (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, didactische
vaardigheden en kunt goed luisteren.



Je hebt oneindig veel energie, bent proactief en een
teamplayer.



Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer
(pré).



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



Je bent gemiddeld 2 dagen per week flexibel
beschikbaar in onderstaande periode.

Belangrijke data
Uiteraard word je door Dance4Life getraind om deze
belangrijke rol te vervullen. Daarom is het belangrijk dat
je in ieder geval beschikbaar bent op onderstaande
data:
 Training: 13, 14 & 15 januari 2020
 Generale repetities: 20 & 21 januari 2020
 Tussenevaluatie 5 maart 2020
 Gastlessen (maximaal 1 tot 2 dagen per week): 3
februari 2020 tot en met 17 april 2020
Wat wij bieden
 Een bijzondere en unieke ervaring binnen een
professionele internationale organisatie, waarbij
interactie met jongeren centraal staat.


De kans om je te ontwikkelen tot een expert op het
gebied van jongeren, relaties en seksualiteit. Jij
zorgt er samen met ons voor dat seksueel
grensoverschrijdend gedrag onder jongeren in
Nederland wordt teruggedrongen!



De mogelijkheid om jouw pedagogische 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 wordt onderdeel van een hecht, jong en
gepassioneerd team, met veel energie en plezier.



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.

Jouw rol
 In duo’s tour je langs middelbare scholen, op
aanwijzing van Dance4Life.


Je bent verantwoordelijk voor een succesvol verloop
van meerdere gastlessen op een dag.



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



Je inspireert en motiveert jongeren en docenten om
na de gastles met het onderwerp aan de slag te
gaan.



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.
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DANCE4LIFE JOB OPENING

OVER DANCE4LIFE
Dance4Life werkt samen met jongeren aan een gezonde
toekomst. Dat is hard nodig, want onveilige seks is een van de
grootste gezondsheidsrisico’s weredlwijd. In veel landen wordt
geen tot nauwelijks seksuele voorlichting gegeven. Hierdoor

Enthousiast?
Stuur je motivatie en C.V. uiterlijk 27 oktober a.s. naar
suus@dance4life.com t.a.v. Magali van Dijk.
Indien je wordt uitgenodigd, vinden de gesprekken
plaats op 6 november 2019 en 11 november 2019 in
Amsterdam.

lopen jongeren grote gezondheidsrisico’s. zoals HIV-infecties,
ongeplande zwangerschappen en seksueel geweld.
Schools4Life is de scholenactie van Dance4Life in Nederland en
biedt middelbare scholen in Nederland een inspirerend project

Check www.dance4life.nl voor meer informatie over
Dance4Life of bel voor vragen naar: 020 521 66 50 en
vraag naar Mariëlle of Magali.

over seks, relaties, wensen en grenzen. Door middel van een
gastles en een aansluitende actieperiode worden jongeren
uitgedaagd om met het thema aan de slag te gaan.
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