
Jarige Job is op zoek naar een vrijwilliger!

Wist je dat er in Nederland ruim 60.000 kinderen hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld 
voor is? Maak het verschil in de samenleving en word vrijwilliger bij Jarige Job!

Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de 
samenleving op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld, maar een verjaardagsbox met daarin alles om 
van een verjaardag weer een echte feestdag te maken! 

In 2015 heeft Jarige Job landelijk bijna 20.000 verjaardagsboxen gedistribueerd. Het inpakken en versturen van 
deze boxen gebeurd in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. De verwachting is dat het aantal boxen de komende 
jaren alleen maar zal toenemen. Daarom zijn wij op zoek naar jou! 

Het inpakken van de verjaardagsboxen zal voornamelijk gebeuren door bedrijven die de handen uit de mouwen 
steken tijdens hun teamuitje in de loods. Het is belangrijk dat alles goed is voorbereid en is geordend. De groep 
heeft hierbij ook begeleiding nodig. 

Wat zoeken wij?
Als vrijwilliger ondersteun je het Jarige Job team en houd je je onder andere bezig met:
- ordenen en organiseren in/ van de loods;
- begeleiden van groepen;
- inpakken van verjaardagsboxen;
- voorbereidingen van zendingen.

Wij zoeken een vrijwilliger die: 
- een enthousiaste veelzijdige doorzetter is; 
- structureel inzetbaar is;
- bij voorkeur in het bezit is van een rijbewijs b (niet verplicht);
-	 bij	voorkeur	in	het	bezit	is	van	een	heftruckcertificaat	(niet	verplicht);
-	 affiniteit	heeft	met	maatschappelijke	en	sociale	problemen;
- in staat is fysiek werk te verrichten;
- woonachtig is in Rotterdam of omgeving.

Wat bieden wij jou?
- leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk;
- kans om je netwerk uit te breiden;
- mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen;
- een gezellige en informele werksfeer.

Interesse?
Stuur een mail met je motivatie en je CV naar info@stichtingjarigejob.nl, onder vermelding van ‘vrijwilligerswerk’. 
En wie weet zien wij elkaar binnenkort!


