Bont voor Dieren strijdt voor de dieren en tegen de bontindustrie. Vooral in de wintermaanden
creëren wij met diverse straatacties bewustwording over het leed achter elke bontkraag, pompon of
sleutelhanger. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die graag in gesprek gaan met het winkelende
publiek, waarbij de nadruk ligt op het informeren van de doelgroep over het leed achter de
bontindustrie.
Wat vragen we van je:
▪ Je vindt het belangrijk om een statement te maken voor een bontvrije wereld.
▪ Je volgt de uitingen waar Bont voor Dieren in haar strijd voor staat.
▪ Je draagt logischerwijs geen bont.
▪ Je bent toegewijd en begrijpt dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is.
▪ Je bent bereid tot maximaal een uur afstand van je woonplaats te reizen.
Als outreacher ben je het visitekaartje van de organisatie. Het is belangrijk dat jij goed geïnformeerd
het gesprek aan kan gaan met een (potentiële) bontdrager. Je volgt daarom een (online) training
waarin onze missie en visie, do’s en dont’s en FAQ worden besproken. Na het volgen van deze
training, kun jij als outreacher aan de slag gaan.
De acties van Bont voor Dieren hangen regelmatig af van de inzet van een minimum aantal personen.
Als jij je aanmeldt voor een actie, gaan wij er vanuit dat we op jouw aanwezigheid kunnen rekenen,
uitgezonderd noodsituaties. Bont voor Dieren voert voornamelijk actie in het westen van het land,
maar doet ook graag het noorden, oosten en zuiden aan. Afhankelijk van je woonplaats word je
benaderd voor een actie. Als je in Noord-Holland of Zuid-Holland woont, gaan we er vanuit dat je
jaarlijks bij tenminste drie acties aanwezig kunt zijn.
Sollicitatie Is deze functie geknipt voor jou? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en cv. Je kunt
deze mailen naar info@bontvoordieren.nl ter attentie van Noel van de Wiel (officemanager) en
onder vermelding van ‘sollicitatie outreacher’.

