
Vacature: Plant Power teamleider 
 
 
Animal Rights is een stichting in Nederland en een vereniging zonder winstoogmerk  
in België. Sinds 2015 voeren wij de volgende campagnes: Weg met bont, Ban de jacht,  
Stop de slacht, Vervang dierproeven en Plant Power. 
 

Plant Power 
 
Plant Power is een positieve educatieve campagne met als doel jongeren informeren over 
plantaardige voeding. Dit doen we door brochures uit te delen bij hogescholen en universiteiten. We 
werken met lokale teamleiders en vrijwilligers.  
 
Teamleiders organiseren minimaal een keer per maand een uitdeelactie in hun omgeving. Je bent op 
tijd op locatie voor de uitdeelacties en neemt de brochures mee (je krijgt een voorraad brochures 
thuis). Je bent ook het aanspreekpunt voor jouw regio.  
 
 
 

Wat zoeken wij? 
 

- Goede communicatievaardigheden. Je onderhoudt contact met de vrijwilligers in jouw regio 
en zorgt ervoor dat nieuwe vrijwilligers zich welkom voelen. 

- Je neemt initiatieven en bent ambitieus. We willen ieder jaar meer brochures uitdelen. 
- Je onderschrijft onze principes en draagt deze uit. 
- Je bent lichamelijk in staat zware dozen te tillen. 
- Een auto is handig maar niet noodzakelijk.  

 
 

Wat bieden wij? 
 

- Je maakt onderdeel uit van een ervaren en gemotiveerd team.  
- Goede ondersteuning. De eerste keer uitdelen gaat er een ervaren iemand met je mee.  
- Je start (afhankelijk van de regio) in een enthousiast vrijwilligersteam. 
- Mogelijkheid tot eigen inbreng en flexibiliteit in je uren. 
- Mooie vermelding op je cv. 
- Wil je de teamleider-taken van een regio waar je zelf niet woont 

op je nemen, bijvoorbeeld omdat jouw woonplaats al een 
teamleider heeft of omdat je twee regio’s wilt leiden? Dan 
bieden wij een reiskostenvergoeding.  

 
 
 

We zoeken op korte termijn teamleiders voor Groningen, 
Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Maastricht en 
Utrecht. Je kunt voor andere regio’s ook altijd contact 
opnemen. Het aantal uur is minimaal 2 uur per week.  

 
 

Bij interesse kun je contact opnemen met: 
 

  

Lente de Rooy 
info@plantpower.nu  
(+31) 634 30 00 13 

 

 

https://www.animalrights.nl/plant-power-movement
https://www.animalrights.nl/waar-wij-voor-staan

