
Innovatieve vrijwilligersexpert met een
visie, en dit typeert je?

VRIJWILLIGERSSTRATEEG

BEN JIJ EEN?

VERBINDER - Je bent tactisch flexibel. Je weet grote groepen mensen te inspireren en te
mobiliseren. Je getuigt van sterk persoonlijk leiderschap. 
STRATEEG – Je hebt een visie, kan vooruit kijken, analytisch denken, divergeren,
convergeren, en natuurlijk waar nodig confronteren. Je bent eigenwijs en kan anderen tot
beslissingen brengen. Je bent almaar opzoek naar doorbraken.
INNOVATOR – Je durft voor vernieuwing te gaan. Internationale tendensen rondom vrijwilligers
en engagement volg je op de voet, en weet je om te zetten in een innovatief plan. 
GEROUTINEERD – Je draait al enkele jaren mee in een omgeving met vrijwilligers. Je weet als
geen ander wat mensen drijft tot engagement en hoe je dit kan stimuleren.
BRUGGENBOUWER – Het hebben van vrijwilligers zie jij als een middel, geen doel. Jij weet
bruggen te bouwen naar andere diensten en de gehele maatschappij. De brug van vrijwillig
engagement naar verandering.   

Intussen zijn we bijna met bijna 40. Sociale ondernemers. Die organisaties en
bedrijven helpen met hun strategie en leiderschap. Samen vergroten we drastisch
hun positieve impact op de wereld. Want ja, wij willen de wereld veranderen. Met
onze werkerscoöperatie zoeken we daarom nog radicale veranderaars. Met een
hoek af, met bakken wijsheid. Die doen wat ze zeggen en van vele markten thuis
zijn. www.strategiesandleaders.com 

?

Open strategische
denker

De wereld van vrijwilligers Inspirator die van
aanpakken weet

Dan zijn wij een goeie match! 
Versterk ons groeiend team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. 
Interesse? Bel of mail en laat ons snel uitzoeken of we écht bij elkaar passen. Stuur snel jouw adelbrieven, roadtrips en goesting door
via: jobs@strategiesandleaders.com.

Strategies and Leaders is een werkerscoöperatie, opererend vanuit Gent en Brussel. We zoeken (quasi-voltijdse) consultants op
zelfstandige basis met gevoel voor humor. 

Dan zijn wij een goeie match! 

Lees hier meer over wie wij zijn.

Versterk ons groeiend team met je impressionante skills en bakken goesting om mee het verschil te maken. Interesse? Stuur ons een
mail en laat ons snel uitzoeken of we écht bij elkaar passen. Stuur snel jouw adelbrieven, roadtrips en goesting door via:
jobs@strategiesandleaders.com. 

Strategies and Leaders is een werkerscoöperatie, opererend vanuit Gent en Brussel. We zoeken (quasi-voltijdse) consultants op
zelfstandige basis met gevoel voor humor.

http://www.strategiesandleaders.com/
https://www.strategiesandleaders.com/downloads/Jobs/Waarom_SL_consultant_worden.pdf

