VACATURE: STAGE PROJECTLEIDER TALENT & VERBINDING EDUCATIEPROJECT (32 U./WEEK)
Periode: September 2016 – maart 2017
MasterPeace
MasterPeace is een grassroot vredesbeweging, die in 47 landen wereldwijd actief is. MasterPeace wil
iedereen inspireren om zijn of haar talent en energie te doneren voor vredesopbouw en samenzijn.
MasterPeace gelooft in de kracht van jongeren die verandering willen. Het organiseren van dialoog, cocreatie en talenten staan centraal bij het bouwen aan een duurzame samenleving met een
toekomstperspectief voor iedereen. Om dit te verwezenlijken, is onderwijs in de afgelopen jaren een
essentieel en onmisbaar uitgangspunt van MasterPeace geworden.
Talent & Verbinding:
Polarisatie is aanwezig in de politiek, de wijk en op het schoolplein. De samenleving roept om verbinding.
Hier willen wij aan bijdragen met het project Talent &Verbinding. Op Internationale Dag van de Vrede
komt Nobelprijswinnares Shirin Ebadi naar Utrecht toe om participerende jongeren te inspireren. Op deze
dag bedenken jongeren hun eigen projecten die ze zullen uitvoeren in een periode van 6 maanden. In
totaal worden 40 lokale projecten geïnitieerd met als doelstelling ruim 450 jongeren (12 -18 jr.) 6 maanden
te trainen in persoonlijke leiderschap. Middels onze methodiek (h)erkennen leerlingen hun talenten en
worden zij begeleid voor hun rol in de samenleving. De impact van het project (bedacht door de jongeren
zelf) op de jongeren en buurten wordt geëvalueerd met een analyse. De presentatie hiervan is de
afsluiting van het project.
Taken:
-

Coördineert het Talent & Verbinding programma vanaf start (sept’ 2016) tot eind (begin 2017)
Communiceert met deelnemende scholen en hun docenten
Communiceert met de facilitators/begeleiders (onderdeel van het MasterPeace netwerk) van de
scholen in het programma
Bijhouden van planning en voortgang van het programma
Uitvoeren en rapporteren van tussentijdse- en eindevaluatie van het programma
Bedenken en uitrollen van lesoefeningen die toegepast kunnen worden in het programma
Mee-organiseren van het afsluitende evenement begin 2017, met o.a. presentatie van de
eindresultaten van het programma
Meewerken aan verschillende andere MasterPeace onderwijsprojecten (o.a. Skillzz.nl)

Jouw profiel:
-

Je hebt affiniteit en ervaring met het ontwikkelen van trainingen/workshop, of
onderwijs/begeleiding van jongeren
Je onderschrijft de missie en werkwijze van MasterPeace
Je spreekt en schrijft een aardig woordje Engels
Je vindt het leuk een project te begeleiden en ervaring op te doen met project management
Goede communicatieve vaardigheden
Je kunt zelfstandig werken
Maar je bent ook een teamplayer met een hands-on mentaliteit en bovenal leergierig
Je bent in ieder geval beschikbaar op 20 sept’ (trainingsmiddag) en 21 sept’ (startevenement met
concert). Je bent beschikbaar voor circa 4 dagen per week (bij voorkeur ma-don) waarvan het
merendeel voor werkzaamheden bij ons op kantoor in Utrecht (naast Utrecht CS).

Wat biedt MasterPeace?
-

Onderdeel zijn van de MasterPeace familie en het internationale netwerk van MasterPeace
Samen met jongeren een positieve impact maken in hun klas en wijk
Bijdrage aan de individuele empowerment van jongeren door het programma dat je zult
coördineren
Gave leerervaring in een, voor Nederland, baanbrekend project
Kennismaking met de persoonlijk leiderschap methodiek van MasterPeace
Begeleiding en coaching van een ervaren MasterPeace collega
Onkostenvergoeding (bijv. reiskosten)

Zie ook: www.masterpeace.nl en www.masterpeace.org
Interesse?
Stuur een e-mail met een korte motivatie en je CV naar karel@masterpeace.org
Is dit niet je droomstage? Steun ons en deel deze vacature met je netwerk!

