
Expert IT

Je taken

Je profiel

Als expert IT werk je samen met een collega expert IT vrijwilliger in duovorm. De verwachte tijdsbesteding is zo’n 2 uur 
per week, maar kan per periode verschillen. Richting de Elfstedentriahtlon in juni 2023 zal het waarschijnlijk wel iets 
drukker worden vanwege de vele activiteiten die er in aanloop naar en tijdens het evenement zijn. De werklocatie en 
de projectteamoverleggen zullen met name online plaatsvinden. Je bent fulltime fysiek aanwezig tijdens het 
evenement (18 t/m 24 juni 2023). 

vrijwilligers@mvdwfoundation.nl

Achtergrond

Tijdsinvestering

• Beheren van de website van de Maarten van der Weijden Foundation (www.mvdwfoundation.nl) en de 
Elfstedentriathlon (www.elfstedentriathlon.nl) op het Kentaa platform

• Beheren IT mailbox, bijv. het aanmaken van emailadressen van nieuwe vrijwilligers
• Aanmaken en beheren van communicatielijsten in CM
• 1e lijn support voor IT-vragen van vrijwilligers van de stichting

De Maarten van der Weijden Foundation ontvangt veel donaties via de website, die is gebouwd op het Kentaa 
platform. Kentaa is een in goede doelen gespecialiseerd platform, waarbij de donaties heel transparant zijn in te 
zien. De expert werkt in duo samen om de website draaiende te houden. Verder beheert de expert IT de IT mailbox 
van de stichting waar IT vragen op binnenkomen zoals het aanmaken van emailadresen voor nieuwe vrijwilligers of 
het aanmaken van nieuwe mailinglijsten op het communicatieplatform CM.

• Je hebt affiniteit met IT-werkzaamheden. Kennis van CM en Kentaa is een pré.
• Je bent een goede beheersing van de Nederlandse taal en bent communicatief vaardig
• Je bent een teamplayer, maar kunt ook zelfstandig kan werken
• Je bent initiatiefnemend en punctueel
• Bereidheid om als long-term vrijwilliger aan de slag te gaan

Spreekt dit functieprofiel jou aan, wil jij onderdeel worden van een hecht vrijwilligersteam en een bijdrage leveren 
aan onderzoek naar kanker? Stuur dan een mail met jouw motivatie naar:

http://www.mvdwfoundation.nl/
http://www.elfstedentriathlon.nl/

