
 

Grafisch ontwerper gezocht! 

Heb jij ervaring en affiniteit met grafisch ontwerp en design van huisstijl uitingen? En wil jij een 

deel van je tijd inzetten om een klein goed doel te helpen? We vragen 1 of 2 dagen per maand 

van je tijd en een flexibele inzet. Met jouw tijd en kennis help jij Tjommie in onze missie om 

kansen voor kinderen te creëren. Er is veel ruimte voor eigen invulling en je krijgt toegang tot 

een groot professioneel netwerk!  

Vaak bieden werkgevers tegenwoordig de mogelijkheid om een aantal declarabele uren per jaar 

in te zetten voor een maatschappelijk doel. Wij bieden bedrijven een samenwerking op maat en 

gaan graag in gesprek over de mogelijkheden!  

Organisatie 

Tjommie creëert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika en steunt daarin 

de projecten van de lokale partnerorganisatie NGO Ndlovu Care Group. Een professionele 

organisatie met Nederlandse roots en ruim 25 jaar ervaring in gemeenschapsontwikkeling. 

Enerzijds doen wij dat met financiële steun anderzijds met advies. Het contact met onze partner 

is heel direct en rechtstreeks. Hierdoor kunnen wij onze donaties zeer concreet en tastbaar 

maken. Met onze kleine werkorganisatie onderhouden wij nauwe banden met onze lokale 

partnerorganisatie. Hierdoor zijn onze donateurs er zeker van dat de donaties maximaal ten 

goede komt aan de kinderhulpprojecten in de townships. 

Tjommie wordt door een onbezoldigd bestuur met een groot netwerk aangestuurd en één fulltime 

betaalde bureaumanager. Daarnaast worden wij gesteund door andere vrijwilligers die hun 

kennis, tijd en expertise inzetten.  

Functieomschrijving 

Tjommie zoekt een grafisch ontwerper die ervaring heeft in het ontwerpen van huisstijlen en 

communicatie uitingen zoals (online en druk) flyers, folders, kaarten, banners, posts, 

nieuwsbrieven etc. 

Vaardigheden 

• Relevante ervaring en/of opleiding in grafisch ontwerp/ design 

• Ervaring met online omgeving (websites, social media) 

• Wij zijn op zoek naar iemand die snel schakelt en creatief is 

• Ervaring in tekstschrijven en MarCom is een pré! 

Tijdsinvestering 

Tjommie is een kleine organisatie en daardoor erg flexibel. We vragen je om minimaal 1 dag in 

de maand beschikbaar te stellen om Tjommie ondersteuning te bieden. Samenwerking is op 

oproep basis. 

Wat bieden wij 

Wij bieden jou toegang tot een groot netwerk, samenwerking met alleen maar leuke mensen en 

de kans om je kennis in te zetten om kinderen in townships van Zuid-Afrika aan een betere 

toekomst te helpen. Daarnaast kunnen we eventueel in gesprek gaan met jouw werkgever over 

het opzetten van een sponsorsamenwerking.  

Ben je geïnteresseerd in de functie, stuur dan een reactie met je relevante ervaring naar 

bureaumanager Maartje via maartje.smits@tjommie.nl. 

https://www.tjommie.nl/klein-goed-doel/ndlovu-care-group/
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