Vacature Skillzz Internship 1 september 2016 – 1 maart 2017
Over MasterPeace:
MasterPeace wil iedereen inspireren om zijn of haar talent en energie te doneren
voor vredesopbouw en samenzijn. MasterPeace gelooft in de kracht van jongeren
voor verandering. Het organiseren van dialoog, co-creatie en talenten staan
centraal bij het bouwen van een duurzame samenleving met een
toekomstperspectief voor iedereen. Inmiddels zijn we in meer dan 47 landen
wereldwijd actief.
Skillzz – Nieuwe tool voor in het onderwijs
Waardering, erkenning zonder buitensluiting; dat gun je ieder kind. MasterPeace
gelooft in talentontwikkeling en conflictpreventie bij kinderen en jongeren. De
volgende stap is de uitbreiding van het blended learning MasterPeace materiaal
Skillzz: concreet educatief content over verbinding en talentontwikkeling in
combinatie met digitaal materiaal op telefoons, iPads en andere devices.
Wat doet Skillzz? In januari 2016 is de app Skillzz gelanceerd en wordt het op
scholen gebruikt. Skillzz is letterlijk een anti-pesten tool. Het geeft de
mogelijkheid voor het erkennen en herkennen van elkaars talenten. Het biedt
educatieve content om relevante thema’s klassikaal te bespreken. Skillzz is
vanuit MasterPeace ook ontwikkeld als tool voor het aangaan dialoog tussen
jongeren en hun omgeving, passend bij hun belevingswereld. Op een speelse
wijze leren kinderen en jongeren via de Skillzz app hun rol in de samenleving en
maken zij kennis met de noodzakelijke 21st century skills. Ook zullen ze
positiever naar hun klasgenoten kijken en vooral naar zichzelf.
Waar zijn wij naar op zoek? Wij willen dat nog meer kinderen en jongeren
gebruik kunnen maken van Skillzz en daarom zijn wij op zoek naar gemotiveerde
studenten die geloven in de werkwijze, doelstelling en methodiek van Skillzz.
Profiel Skillzz Intern:
-

Affiniteit voor de missie met MasterPeace
Interesse in blended learning educatief materiaal
Teamplayer, met de nodige zelfstandigheid, en flair
Creatieve doorzetter die graag opkomt voor kinderen en jongeren
Ervaring/talent/ of de wil om acquisitie te doen voor Skillzz bij potentiele
stakeholders

Periode:
- 1 september 2016 – 1 maart 2017. Overige periodes zijn bespreekbaar.
Wij zoeken iemand die ten minste 2 dagen in de week beschikbaar is.
Wat wij bieden:
-

Onderdeel zijn van de MasterPeace familie en netwerk in Nederland
Samen met jongeren een positieve impact maken in hun klas en wijk

-

Bijdrage aan de individuele empowerment van jongeren
Toegang tot de Knowledge Platform van MasterPeace en toekomstige
events
Onkostenvergoeding voor eventuele gemaakte kosten

Interesse?
Stuur een e-mail met een korte motivatie & CV naar florian@masterpeace.org
Is dit niet direct iets voor jou?
Support MasterPeace by sharing this job with your network!

