
Advertentie projectmedewerker Let’s volunteer, study en travel programma 

GEZOCHT: Projectmedewerker stagiaires en vrijwilligers 
Volunteer, study and Travel programma Antique Filipijnen 

 

Wil jij ook meewerken aan een betere en mooiere wereld?  

Kom dan werken bij Let’s Care op de Filipijnen! 
 

De organisatie 

Stichting Let’s Care is een in 2008 opgerichte non-profit organisatie met een bestuur en een aantal 

vrijwilligers en ambassadeurs. Sinds 2011 is op de Filippijnen een tehuis opgezet voor mishandelde, 

misbruikte en verwaarloosde meisjes die 1 ½ jaar een intensief begeleidings- en 1 ½ jaar een after care 

programma volgen gericht op rehabilitatie, persoonlijke ontwikkeling, empowerment, school, studie en 

re-integratie in de community. Daarnaast zijn een tweetal straatjongentjes projecten operationeel en een 

provincie brede preventie campagne kindermisbruik. Tevens hebben we een Eco Farm en andere 

inkomsten genererende projecten zodat we in de toekomst zoveel mogelijk financieel zelfstandig kunnen 

opereren.  De focus ligt nu op het continueren van de sociale programma’s en het verder uitbouwen van 

onze inkomsten genererende projecten.  

 

Wij ontvangen geen overheidssubsidie en zijn geheel afhankelijk van donaties, sponsoring en spontane 

hulp van particulieren, bedrijven en instellingen en eigen inkomsten. 

Wij zijn nu onze inkomsten genererende projecten aan het opzetten en implementeren. Zodat we in de 

nabije toekomst financieel zelfstandig kunnen opereren. Dit is nodig om voor ons voortbestaan niet 

afhankelijk te zijn van externe giften. Dit willen we binnen 2 a 3 jaar zien te bereiken.  

 

Deze financiële zelfstandigheid willen we bereiken middels het  Volunteer, study en travel programma 

den e toekomstige export en lokale verkoop van lokale agrarische food producten  

 

We zijn nu bezig om het Work, Study en Travel programma breed aan te bieden in Nederland en willen 

dit ook internationaal aanbieden in andere landen. Het doel van het programma is om studenten, 

stagiaires, onderzoekers, vrijwilligers en andere jongeren en ouderen te werven om aan dit programma 

(tegen betaling) deel te nemen. Zij kunnen dan werken, leren, studeren en 

tegelijkertijd helpen om de projecten van Let’s Care en de andere lokale 

problematieken te verbeteren en ook nog de Filipijnen van binnenuit ervaren. Jij 

begeleidt de studenten ter plekke op de Filipijnen, zorgt dat ze een goede en 

zinvolle stage ervaring hebben De studenten werken bij onze eigen projecten of 

bij verschillende lokale particuliere of overheids organisaties. Jij zorgt ervoor dat 

de vrijwilligers en studenten goed opgevangen worden, inhoudelijk op niveau 

begeleidt worden, contacten onderhoudt en nieuwe contacten legt met de lokale 

organisaties en tevens de vrijwilligers/stagiares begeleidt bij de excursies. Dit 

laatste samen met de lokale staf. Daarnaast help je mee bij het werven van 

studenten en vrijwilligers in Nederla nd en internationaal. Voor de volgende 

studies hebben we werk en stage mogelijkheden op de Filipijnen. 
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 Ontwikkelingsstudies 

 Pabo’s 

 Milieukunde 

 Andere studies 

 Agriculture / landbouw 

 Bosbouw 

 Bestuurskunde 

 Pedagogiek 

 Plantkunde 

 Communicatie en marketing 

 Sport gezondheid en management 

 Maatschappelijk werk     

 Duurzame studies en minors 

 

Onder de vlag van Let’s Care willen we lokale agrarische 

producten (thee, superfoods bananenchips en casavechips. 

Moscovado suiker o.a.) expoteren en lokaal breder op de 

markt zetten. 2 stagiares zullen in augustus naar de Filipijnen gaan om hiermee een start te maken. De 

producten zijn lokaal al voorhanden en worden ook al verpakt. Verder moet dit geheel opgezet worden 

waarbij ook gewerkt wordt met de lokale producers. Een mooie verpakking gemaakt worden, uitzoeken 

aan welke regels er voldaan moet worden, afzetmarkt zoeken etc. Tevens kunnen studenten meewerken 

aan dit project. Jij begeleidt dan deze studente en in de tijd die over is kun je zelf verder werken aan het 

foodproject en de onderzoeken die de stagiaires op dit vlak hebben uitgevoerd, zodat dit project 

gecontinueerd kan worden.   

 

Wie zoeken wij 

We zoeken hiervoor iemand met minimaal een HBO achtergrond. Als je beschikt over project ervaring en 

het werken met studenten of vrijwilligers is dat een pre. Heb je een opleiding die aansluit bij de 

werkvelden zoals agrarische, food en marketing, bedrijfskunde of milieukunde dan heeft dat onze 

voorkeur. We zoeken iemand die in dit project een mooie uitdaging ziet. Iemand met al wat werkervaring 

en die meehelpt het volunteer, study en travel programma verder bekend te maken en nieuwe studenten 

en vrijwilligers werft en ze ter plekke begeleidt en zorgt dat zij een mooie tijd hebben op de Filipijnen en 

tevens nieuwe werkmogelijkheden en functieomschrijvingen opzet voor nieuwe stage - en werk 

mogelijkheden.  Ook zal je video en foto en geschreven materiaal maken van dit programma voor PR en 

marketingdoeleinden en overige programma’s en wil je ook helpen met overige taken die binnen de lokale 

stichting uitgevoerd dienen te worden.  

Daarnaast hopen wij dat je goed in het team past, je in de lokale context goed gedijt en afstemt op de 

lokale cultuur en wellicht op termijn nog andere taken gaat vervullen.   
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Je wordt ingewerkt door de programma medewerkers (Nederlandse) en dan zal je mettertijd de taken 

zelfstandig uitvoeren. Daarnaast werk je lokaal met lokale mensen en uiteraard de internationale 

studenten.  

 

Profiel 

 Iemand met geschikte achtergrond HBO of HBO/universitair. 

Food en marketing, communicatie, milieu- of bestuurskunde 

heeft de voorkeur. Maar als jij met een andere opleiding ook 

jou geschiktheid kan aantonen is dat ook mogelijk.  

 Liefst met projectervaring. 

 Ervaring met het begeleiden van vrijwilligers is een pre.  

 Die houdt van multi-tasken en projectmanagement.  

 Liefst al enige werkervaring  

 Stress bestendig is en flexibel 

 Je wilt afstemmen op de Filipijnse cultuur.  

 Moraal van goed karakter omdat je een rolmodel bent van 

onze organisatie ter plekke.  

 Kan werken in een buitenlandse werkomgeving en daar juist heel blij van wordt 

 Zelfstandig kan en wil werken, efficiënt en effectief een succesvol resultaat weet te behalen.  

 Ervaring met soortgelijk werk heeft een pre 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Een team player is met goede communicatieve eigenschappen 

 Kennis van wordpress is een pre maar kan eenvoudig aangeleerd worden.  

 Gevoel voor humor en relativeringsvermogen zijn waardevolle eigenschappen voor het werken op de 

Filipijnen 

 Geestelijk en fysiek gezond zijn. Het is belangrijk dat je gezond en stevig in je schoenen staat en in je 

vel zit.  

 Heb je psychische problematieken of geestelijke problemen solliciteer dan niet want dat wordt voor 

beide partijen een teleurstelling.  

 

Ons aanbod 

 Bijdragen aan het creëren van een betere en mooiere wereld 

 Werken op de Filipijnen, San Jose de Buenavista Antique, Panay Island 

 Deel uitmaken van een enthousiast team in een internationale omgeving 

 Ruimte voor het uiten van jouw passie voor het goede doel 

 Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen 

 Lokaal Salaris van 14000,- peso per maand. Afhankelijk van het resultaat en functioneren kan dit op 

termijn verhoogd worden. Hier kun je daar prima van leven.  

 Je heenvlucht wordt vergoedt. Bij goed functioneren ook een terugvlucht.  

 Visakosten worden vergoed.  

 Huisvesting wordt verzorgd.  
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 3 maanden proeftijd. Als blijkt dat het niet werkt binnen die tijd dan zijn de retourkosten op eigen 

rekening.  

 Duur: minimaal 2 jaar maar voorkeur gaat uit naar langer. Uiteraard mag je best in die periode voor 

korte tijd een aantal keer naar Nederland als die behoefte er is. Start december 2019 

 Veel kan in overleg. Eigen inbreng en initiatief wordt gewaardeerd.   

 

Interesse 

Aanvullende informatie over onze stichting en activiteiten vind je op www.letscare.net of in onze 

nieuwsbrief of jaarverslag. Graag zijn wij bereid mondeling aanvullende informatie te geven over onze 

vacatures. Stuur je motivatie brief en CV naar Erna Vinkers, directeur van Let’s Care: info@letscare.net  

met vermelding van je telefoonnummer.  Voor meer informatie bel met 06-29035634. 

 
 

http://www.letscare.net/
mailto:info@letscare.net

