
 

Kom jij ons team versterken?  
Word jongerenvoorlichter bij Jongerenambassadeurs!  
Bij Jongerenambassadeurs geloven wij in de kracht en onmisbare impact van jongeren. Met hun 

energie, ideeën en adviezen zetten zij de wereld positief in beweging. Daarom matcht 

Jongerenambassadeurs in heel Nederland jongeren aan organisaties, bedrijven en overheden met 

relevante vraagstukken voor jongeren. Wil jij jongeren tussen de 14 en 27 jaar overal in het land de 

kans geven hun stem te laten horen? Solliciteren kan tot en met zondag 23 oktober. 

Wat ga je doen?  

Als jongerenvoorlichter ondersteun jij het Jongerenambassadeursteam bij hun missie: een 

maatschappij waarin jongerenparticipatie niet meer weg te denken is! Je helpt dit waar te maken op 

drie vlakken: 

1. In het onderwijs: je gaat langs bij onderwijsinstellingen, waar je presentaties geeft in de klas 

of collegezaal om jongeren te enthousiasmeren hun stem te laten horen.  

2. Binnen organisaties: je gaat in gesprek met nieuwe organisaties om hen bekend te maken 

met Jongerenambassadeurs en een samenwerking op te zetten.  

3. Onder jongeren: je breidt het jongerennetwerk uit door te flyeren, blogs te schrijven, mee te 

denken over de social media, of misschien heb jij zelf veel meer ideeën? Breng ze mee! 

Deze werkzaamheden voer je uit in jouw eigen regio, maar je staat in nauw contact met het 

landelijke Jongerenambassadeursteam en je medevoorlichters. De lijntjes zijn kort, er is veel online 

contact en eens per maand sluit je aan bij het (online) teamoverleg. Je werkt voornamelijk vanuit 

huis of je bent onderweg naar organisaties of scholen. Dit alles doe je een paar uur per week. We zijn 

een landelijk project en dat willen we ook graag weerspiegelen in ons team, dus geen woonplaats is 

te ver. 

Wie ben je? 

Je hebt een hart voor jongerenparticipatie en wil dit graag meer op de kaart zetten. Daarvoor toon je  

initiatief en pak je enthousiast nieuwe projecten op. Je kan goed zelfstandig werken en houdt 

tegelijkertijd je team op de hoogte van waar je mee bezig bent door te mailen, bellen of whatsappen. 

Je bent nieuwsgierig, enthousiast en staat er voor open om nieuwe dingen te leren. Je voelt je 

comfortabel voor een groep en bent toegankelijk. Je wil maatschappelijke impact maken! 

Wat krijg je ervoor terug? 

Je komt terecht in een leuk team met andere jongeren vanuit het hele land. Je krijgt de kans om je 

netwerk verder uit te bouwen door in gesprek te gaan met organisaties en scholen. Daarin krijg je 

alle ruimte om te groeien en staan wij achter je. De uren zijn flexibel en die mag je vrij indelen in de 

week. Je bent vrij om aan te geven welke taken je wil oppakken en er is ruimte voor jouw eigen 

ideeën.  

Zie jij dit wel zitten en ben je onder de 25? Stuur je motivatie en CV uiterlijk zondag 23 oktober naar 

annechien@jongerenambassadeurs.com!  
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