
Jonge Activisten gezocht! 

Ben jij bereid je handen uit de mouwen te steken en niet bang om ze vies te maken? Dan zoekt 
Amnesty International jou! 

Amnesty International staat voor mensenrechten. Wij vinden vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid 
belangrijk. Wij doen onderzoek, voeren actie en steunen verdedigers van mensenrechten. Dit doen we 
niet alleen in Nederland, maar wereldwijd! We zetten ons in tegen etnisch profileren, komen op voor 
de rechten van vluchtelingen, zetten ons in voor LHBTI-rechten en voeren campagne tegen 
grensoverschrijdend gedrag. En dit is niet alles. Amnesty doet zo veel meer, en jij kan daarbij helpen! 

Wij zijn op zoek naar jonge activisten die zich hard willen maken voor verandering! Niet zomaar een 
verandering, de verandering die nodig is om Amnesty voor jongeren permanent inclusiever te maken! 
Heb jij dat in je? Weet jij waar we moeten zijn om meer jongeren bij Amnesty te betrekken, of nog 
belangrijker, bij wie we moeten zijn? Waar wacht je op? Join the movement! 

 

We zoeken teamplayers, mensen die niet bang zijn om op iemand af te stappen, mensen die makkelijk 
een praatje durven aan te gaan. Netwerken en connecten, daar gaat het hier om! Jij moet namelijk 
aan de slag gaan om een team op te bouwen. Samen met je team kom je bij elkaar om ideeën te 
bedenken, actie te voeren en workshops te organiseren.  

 

Wie ben je? 

· Je studeert of werkt op een MBO 

· Je bent iemand die makkelijk mensen benadert en relaties opbouwt 

· Je hebt een flexibele werkhouding. 

· Je gelooft in mensenrechten en rechtvaardigheid 

· Je kunt zowel zelfstandig werken als in een team 

· Je spreekt Nederlands 

 

Wat ga je doen? 

· Je draait mee in het Amnesty Team (we komen wekelijks bij elkaar) 

· Je draagt bij aan het organiseren van de ‘Youth Hubs’ (dit zijn plekken waar jongeren samenkomen 
om zich samen in te zetten voor mensenrechten, op wat voor manier dan ook) 

· Je onderhoudt contact tussen de Youth Hubs en het Amnesty projectteam 

· Je werft en begeleidt 1 of 2 jonge activisten van een Youth Hub  



· Je zet je in voor een periode van 3 maanden voor minimaal 6 uur per week 

 

Maar dit doe je niet alleen! Amnesty staat je ten alle tijden bij. Met coaching en trainingen, zorgen wij 
ervoor dat jij klaar bent om aan de slag te gaan. We helpen je met netwerken, onderzoeken wat je 
nodig hebt en begeleiden je met het organiseren van workshops voor andere jonge activisten. Aan 
een goede werkomgeving geen gebrek. Vanuit ons gezellige kantoor in Amsterdam, krijg jij de tools en 
begeleiding aangereikt die je nodig hebt. Dit allemaal, zodat jij een plek kan creëren voor en door 
jongeren die strijden voor mensenrechten!  

 

Wat bieden wij? 

· Je wordt onderdeel van een enthousiast projectteam en wordt professioneel begeleidt  

· Je doet ervaring op met actie voeren en krijgt vrijheid voor eigen ideeën 

· Je verbreedt je kennis en vaardigheden door bijvoorbeeld te leren hoe je actieve jongeren werft en 
aan je verbindt, je leert aansprekende verhalen te vertellen, hoe je onderzoek doet op kwalitatief 
niveau, en je krijgt coaching door bijvoorbeeld trainingen 

 

Iedereen is welkom, maar voor een diverse samenstelling van het team zijn we het meest 
geïnteresseerd in mensen met een bi-culturele achtergrond. En omdat het nu eenmaal een 
jongerenproject is, zijn we op zoek naar mensen tussen de 16 en 26 jaar. 

Ben jij wie wij zoeken? Stuur dan vooral een e-mail of een brief met je motivatie en kort cv naar 
Norbert Hendriks, jong@amnesty.nl. Of presenteer jezelf in een filmpje. Heb je nog vragen over de 
vacature, bel, app of mail dan naar Norbert Hendriks, 06-14683432. We nemen dan z.s.m. contact met 
je op.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


