
Vacature Community-Unit Generation T 

Over ons 
Act4Change is een veilige broedplek voor mokkers en makers op weg naar een leefbare toekomst.               
We willen tot betekenisvolle verandering komen door innovatie, ondernemerschap en leiderschap te            
stimuleren. Door jongeren te verbinden, te inspireren en door kennis en skills aan te reiken, willen                
we hun engagement versterken. Lees meer over ons op onze website of maak een praatje met één                 
van onze vrijwilligers. 
 
Act4Change draait volledig op het gouden enthousiasme van jong heldendom. Zij maken van             
Act4Change een broeihaard voor duurzame projecten. Act4Change maakt telkens weer duidelijk dat            
met de juiste kennis, passie en enthousiasme zeer veel mogelijk is. We leren van elkaar, lachen                
samen. We delen frustraties, pinten en koffies.  

Over de community-unit Generation T 

Generation T is het duurzame jongerennetwerk van The Shift en Act4Change. Samen selecteren we              

jonge en duurzame change-makers met als doel hun visibiliteit te geven, hun projecten te              

versterken, en bedrijven en organisaties uit te dagen over hun duurzaamheidsbeleid.  

 

In de samenwerking neemt Act4Change de rol van community-builder op. We organiseren avonden             

waar leden hun pitch skills kunnen testen voor publiek en feedback krijgen van professionele              

coaches. Jaarlijks organiseren we een groot netwerkevenement. De community-unit is steeds op            

zoek naar momenten waarop Generation T leden elkaar, maar ook anderen kunnen inspireren.  

 

Als community-builder kom je in contact met inspirerende jongeren met uiteenlopende interesses            

en veel plannen. Je ontmoet innovatieve wetenschappers, creatieve ondernemers, beleidsmensen          

met visie, schrijvers die doen nadenken, …. Kortom makers, denkers en doeners die ons huidige               

systeem durven uitdagen en verbeteren.  

Over jou 

● Je bent een jongere (18 t.e.m. 35 jaar)  
● Je bent een communicatieve teamspeler  
● Je organiseert graag evenementen, klein en groot.  
● Je staat te popelen om bij te leren en veel nieuwe inspirerende mensen te leren kennen. 
● Je kan de nodige tijd vrij maken om actief deel uit te maken van de community-unit. Als                 

actief lid moet je rekenen op een tweetal uur per week, maar dit kan meer of minder zijn als                   
er al dan niet activiteiten of acties gepland staan. Elke maand is er een overlegmoment.  

 

http://www.act4change.be/
https://generation-t.be/nl
https://theshift.be/nl/about-us/our-story


 

Jouw verantwoordelijkheden 

● Je komt terecht in een gedreven werkgroep die plezier beleeft en veel wil realiseren.  
● Je neemt een actieve rol op bij het organiseren van een of meerdere activiteiten of acties.  
● Je wordt een ambassadeur van onze organisatie en draagt onze waarden mee uit. 

Wat mag je verwachten 

● Ondersteuning 

● Inspiratie 

● Een ideale leeromgeving 

● Vorming (indien gewenst) 

● Een bende nieuwe vrienden (indien gewenst) 

● Terugbetaling van alle reisonkosten 

 
Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar ignace@act4change.be 
 
Act4Change staat open voor alle jongeren die willen meewerken onafhankelijk van hun            

achtergrond. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit inspirerend werkt. Sommige verwoordingen           

in dit bericht voelen mogelijks niet goed aan. We moedigen je aan om ons dit te laten weten via                   

info@act4change.be. 
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