
 

 

Vrijwilligersfuncties  
 

Lokaal / Regionaal 

 

Algemeen vrijwilliger 

Je voert diverse ondersteunende werkzaamheden 

uit binnen een regioteam.  

 

Medewerker evenementen  

Je helpt in een regioteam mee met de organisatie 

en uitvoering van lokale evenementen en acties. 

 

Medewerker verkoop 

Je verkoopt UNICEF-artikelen vanuit huis of een 

stand en vraagt zo aandacht voor het werk van 

UNICEF. 

 

Medewerker UNICEF Loop 

Je helpt mee met de organisatie en de uitvoering 

van de UNICEF Loop bij jou in de buurt. 

 

Coördinator UNICEF Loop  

Je organiseert de UNICEF Loop in jouw regio. Je 

legt onder meer contact met verenigingen en 

scholen en bent het aanspreekpunt voor 

meewerkende vrijwilligers. 

 

Jeugdvoorlichter  

Je geeft gastlessen over kinderrechten op scholen. 

Het gaat om een gecertificeerde functie: je dient  

de training Jeugdvoorlichting af te ronden.  

Als aspirant-jeugdvoorlichter kun je in jouw regio 

alvast meelopen en je oriënteren.  

 

Contactpersoon bridgedrive  

Je organiseert de UNICEF Hartentroef bridgedrive 

bij jou in de buurt. Je hebt een persoonlijk 

aanspreekpunt bij UNICEF Nederland. 

 

Vrijwilliger in het actienetwerk 

Je zet je flexibel in daar waar helpende handen 

nodig zijn. Je kiest zelf of, waar en hoe vaak je 

meehelpt, via de speciale app ‘In actie voor 

UNICEF’. Je kunt ook zelf iets organiseren. 

 

Teamcaptain 
Als teamcaptain binnen het actienetwerk vorm je 

samen met anderen een flexibel actieteam, waarbij 

jij het voortouw neemt. Je hebt een persoonlijk 

aanspreekpunt bij UNICEF Nederland. 

 

Coördinator voorlichting  

Je coördineert de voorbereiding, uitvoering en 

evaluatie van voorlichtingsactiviteiten. Je fungeert 

als vraagbaak op het gebied van voorlichting voor 

andere vrijwilligers in jouw regioteam.  

 

Evenementencoördinator 

Je zet lokale evenementen en acties op, sluit aan bij 

bestaande evenementen en ondersteunt landelijke 

UNICEF-acties. Je fungeert als vraagbaak op het 

gebied van evenementen voor andere vrijwilligers in 

jouw regioteam. 

 

Vrijwilligerscoördinator  

Je bent het aanspreekpunt voor nieuwe vrijwilligers 

en maakt hen wegwijs binnen jouw regioteam. Je 

bewaakt de continuïteit in het regioteam en werft zo 

nodig nieuwe vrijwilligers. 

 

 

Landelijk 

 

Vrijwilliger UNICEF Promotieteam 

Je maakt mensen enthousiast en betrekt hen bij het 

werk van UNICEF. Je draagt bijvoorbeeld bij aan 

voorlichting of ledenwerving, onder meer op events. 

 

Vrijwilliger webcareteam 

Je reageert (vanuit huis) op berichten van en over 

UNICEF Nederland op social media. Je gaat in 

gesprek met onze volgers, corrigeert onjuistheden 

en beantwoordt vragen. 

 

 

 

 

 


