Community manager MasterPeace

Periode: September 2016 – maart 2017

MasterPeace
MasterPeace is een grassroot vredesbeweging, die in 40+ landen wereldwijd actief is.
MasterPeace wil iedereen inspireren om zijn of haar talent en energie te doneren om (gewapende)
conflicten te voorkomen. MasterPeace gelooft in de kracht van civil society die verandering wil. Het
organiseren van dialoog, co-creatie en capacity building staan centraal bij het bouwen aan een
duurzame samenleving met een toekomstperspectief voor iedereen.
MasterPeace zet zich in om een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals. In
Nederland heeft MasterPeace de ambitie om een voortrekkersrol te hebben bij het aangaan van
partnerschappen met SDG’s als leidraad. Onze clubs kiezen zelf de thema’s waarop zij het
verschil willen maken. MasterPeace staat voor conflict preventie, daarom zit SDG 16- “Peace and
Justice” bij ons allen in het DNA. Voor het bouwen van partnerschappen en kennis ligt de focus op
twee essentiële SDG’s, namelijk SDG 4- “Education” en SDG 11- “Inclusive Cities and
Communities”.
Kijk ook op masterpeace.org en masterpeace.nl voor meer informatie.
Inclusive Communities
Overal ter wereld zijn kleine en grote communities die kennis en talent inzetten voor een betere
wereld. MasterPeace wil deze communities extra kracht bijzetten door samen nieuwe initiatieven te
starten. Voorbeelden van deze communities zijn: street artists betrokken bij Walls of Connection;
docenten die Skillzz gebruiken; en muzikanten die meedoen aan My Music MasterPeace. Als
Community Manager van MasterPeace onderhoudt je het contact met de reeds actieve
communities om deze verder te laten groeien, en onderzoek je nieuwe interessante communities
die aansluiten bij de gedachtegang van MasterPeace.
Taken:
- Contact onderhouden met huidige leden van de MasterPeace community
- Actieve communities betrekken bij MasterPeace activiteiten
- Benaderen van potentieel nieuwe leden van bestaande communities
- Onderzoeken naar relevante communities die aansluiten bij MasterPeace
Jouw profiel:
- Je onderschrijft de missie en werkwijze van MasterPeace
- Je begrijpt de kracht van civil society en de rol van communities hierin
- Goede communicatieve vaardigheden
- Je spreekt en schrijft een aardig woordje Engels
- Je kan overweg met LinkedIn, Twitter en Facebook
- Je bent in staat om zelfstandig te werken
- Maar je bent ook een team player met een hands-on mentaliteit en bovenal leergierig
Wat biedt MasterPeace?
- Onderdeel zijn van de MasterPeace familie en het internationale netwerk van MasterPeace
- Coaching van een ervaren Talentbanker uit het werkveld.
- Gave leerervaring in een internationale vredesorganisatie
- Kennismaking met de methodiek van MasterPeace
- Onkostenvergoeding (bijv. reiskosten)
Interesse?
Stuur een e-mail met een korte motivatie en je CV naar florian@masterpeace.org
Is dit niet jouw droomstage? Steun ons en deel deze vacature met je netwerk!

