
 
VACATURE 
 
 
 
De FUN Foundation is op zoek naar een: 

 
AUDIO VISUEEL ONDERSTEUNER (M/V) 
 
 
Organisatie 
De Football Unlimited Netherlands (FUN) Foundation is in 2013 opgericht om de leefomstandigheden 
van de kinderen in de Gambiaanse dorpen Aljamdu en Salikenni te verbeteren. De drie pijlers Educatie, 
Gezondheidszorg en Sport staan hierbij centraal. 
 
Het doel van de FUN Foundation is om een basisschool, medische kliniek en sportveld te realiseren in 
Aljamdu. Hier zet ons team van tien vrijwilligers zich vol passie en met veel plezier voor in. Dat is ook 
wat wij de kinderen in Gambia willen brengen, FUN! 
 
Wie ben jij? 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een energiek persoon die begaan is met de missie en het doel 
van de FUN Foundation. Je hebt ervaring met het schieten van video’s en het bewerken ervan. Je 
beschikt over het materiaal om video’s te produceren. Daarnaast heb je leuke ideeën over hoe wij FUN 
nog meer onder de aandacht kunnen brengen op landelijk niveau. Maar bovenal is het belangrijk dat 
jij je vol passie wilt inzetten voor onze stichting. 
 
Wat verwachten wij? 
Jouw taken als audio visueel ondersteuner zien er als volgt uit: 
 

 Je helpt bij het schieten van promotievideo’s 
 Je helpt bij het bewerken van videomateriaal 
 Je komt met initiatieven voor leuke en unieke content 
 Je draagt bij aan de naamsbekendheid van de FUN Foundation op landelijk niveau 
 Je maakt gebruik van jouw netwerk om de stichting vooruit te helpen 

 
Wat je er voor terug krijgt 
Naast de grote waardering van de andere FUN’ers en je directe omgeving, kun je werken aan je 
persoonlijke ontwikkeling. Ontmoet nieuwe mensen, een andere cultuur en ontwikkel je 
competenties. 
 
Is deze vrijwilligersfunctie op jouw lijf geschreven en wil jij je steentje bijdragen aan onze leuke en 
ambitieuze stichting? Reageer dan op deze vacature door een motivatie te sturen naar info@fun-
foundation.nl of via het contactformulier op de website.  
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