VACATURE IZB-DABAR
Ben jij gedreven, creatief, pro-actief en vind je het uitdagend om van
A tot Z een nieuw concept op te zetten en uit te voeren?
Volg jij bijvoorbeeld een hbo-opleiding (hotel en-) eventmanagement,
facilitair management, bedrijfskunde of marketing & communicatie
en zoek je een afstudeeropdracht?
Dan is deze stageplek zeker iets voor jou! Wij zijn op zoek naar:

EEN STAGIAIR M/V VOOR HET UITDENKEN EN REALISEREN
VAN EEN HEEL NIEUW CONCEPT VOOR IZB DABAR
Eerst iets over IZB Dabar
IZB Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te
dragen op campings en in stadswijken in Nederland. En we rusten christelijke jongeren toe tot een
missionaire levensstijl. Wij werken nauw samen met plaatselijke commissies (gemeenteleden uit
de omgeving van de campings, die het Dabarwerk op de camping ondersteunen), pioniersplekken
en diverse vrijwilligers.
IZB Dabar is continu in beweging om nieuwe initiatieven te ontplooien. Dit najaar is bijvoorbeeld
de discipelschapstraining Twenties-four-seven van start gegaan. Hierin dagen we twintigers uit om
door het jaar heen lokaal missionair te zijn.
Nieuw concept
Het komende jaar willen we onderzoeken of we pop-up campings kunnen opzetten voor gezinnen
die langdurig van een minimum inkomen moeten rondkomen. Elk mens is even waardevol en
schepsel van God. Door hen een plek van rust en ontspanning te geven op onze
Pop-campings, geven we gestalte aan het evangelie van Jezus Christus.

Wat ga je doen?
• Je verkent de mogelijkheden en uitdagingen van dit concept. Je gaat hiervoor op pad om
praktijkonderzoek te doen, je doet literatuuronderzoek en evalueert bestaande initiatieven;
• Je schrijft een projectplan naar aanleiding van je onderzoek;
• Je voert het projectplan uit;
• Je evalueert het project en doet aanbevelingen.
Wie zoeken we?
• Je volgt een hbo-opleiding (hotel en-) eventmanagement, facilitair management,
bedrijfskunde, marketing & communicatie of andere hbo-opleiding die aansluit bij deze
vacature en je zit in het laatste jaar van je opleiding;
• Je bent een stevige persoonlijkheid, je bent nieuwsgierig, creatief, pro-actief en je kunt
procesmatig denken en werken;
• Ervaring met kamperen is een must en ervaring met het Dabarwerk en/of een diaconaal
project is een pre.
Wat bieden we?
• Een bijzondere en uitdagende stageplaats waarin je je talenten (verder) kunt ontwikkelen en
maximaal kunt inzetten voor een missionaire organisatie;
• Je werkt (evt. samen met je collega stagiair*) in een bevlogen team waarin jouw bijdrage er
echt toe doet;
• Je wordt goed begeleid, waarbij we samen kijken naar wat je nodig hebt;
• Een stagevergoeding van 300 euro per maand plus reiskostenvergoeding;
• Start op 3 januari 2022.
*Er is een mogelijkheid voor een tweede stagiair.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Agnes van Haaften, Hoofd IZB Dabar,
telefoonnummer 06-51719798, e-mail a.vanhaaften@izb.nl. Je sollicitatie kun je tot 05-12-2021
sturen naar hrm@izb.nl. Selectiegesprekken vinden plaats in week 49 en week 50.

