KEES is een frisse Utrechtse organisatie met een landelijke ambitie. Samen maken wij ons sterk
voor de ontwikkeling van cultuurvrijwilligers en daarmee de groei en kwaliteit van de gehele
culturele sector.
Dit doen we door cultuurorganisaties te helpen op het gebied van werving, training, advies en
coördinatie. Ook staat KEES in direct contact met de cultuurvrijwilligers zelf. Online via een warme
community en offline via het organiseren van (gratis) trainingen en het verzorgen van
vrijwilligerscoördinatie.
KEES bestaat sinds 2009 en werkt met een vast team van vijf collega’s. Daarnaast springen er
regelmatig zzp’ers bij om trainingen te geven, te coachen en nieuwe projecten uit te voeren. We
zijn vol energie, flexibel en gedreven in de dingen die we doen!
Ben je op zoek naar een afwisselende stage in de sociale/culturele sector? Word dan onze
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WAT JE GAAT DOEN
Als stagiair(e) bij KEES krijg je een veelzijdig takenpakket. Je helpt o.a. met de organisatie van het
trainingsprogramma, de verhuur van veiligheidsmateriaal, het beheren van de infomail, plaatsen
van nieuwe vacatures, bijhouden van de website, bestellen en verspreiden van drukwerk en het
vertegenwoordigen van KEES. Je staat veel in contact met vrijwilligers en culturele organisaties en
bouwt samen met de collega’s aan de groei van KEES.
WAT KEES JE BIEDT
Er is veel mogelijk en wij vinden het leuk en belangrijk om samen met jou te kijken naar wat je wilt
leren. KEES is altijd bezig met groei en ontwikkeling van mensen, dus ook die van jou! Stage lopen
bij KEES is uitdagend en biedt perspectief op een groot cultureel netwerk en betaalde klussen.
Daarvoor werkt het goed als je flexibel bent en zin hebt om verschillende dingen aan te pakken, zo
creëer je je eigen kansen! Afhankelijk van je inzet is er een stagevergoeding beschikbaar.
WIE WE ZOEKEN
Een cultuursnuiver en vrijwilligers-lover. Iemand die communicatief sterk, gemotiveerd en een
leuke collega is. En die bij voorkeur studeert aan een relevante hbo of universitaire opleiding, zoals
CMV, Communicatie of Eventmanagement. Ervaring met cultureel vrijwilligerswerk is natuurlijk een
dikke pre! Ben je al afgestudeerd en op zoek naar een ingang in de culturele sector, dan ben je ook
van harte welkom bij ons.
IETS VOOR JOU?
Mail ons dan snel over jezelf! Met name over waarom het je tof lijkt om bij KEES aan de slag te gaan
en wat je komt brengen en halen. We ontvangen je bericht inclusief cv graag zsm op
info@keescultuurvrijwilligers.nl.
Deze vacaturetekst staat op onze website zolang de positie nog niet vervuld is.

