Vacature Projectmanager
Per november 2022
Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) helpt kinderen en jongeren met het vormen
van een mening en deze te onderbouwen. DKJL maakt maatschappelijke thema’s zoals
racisme, LHBTI+-emancipatie en armoede bespreekbaar en zet in op het versterken
van burgerschapsvaardigheden, mondelinge taal en sociale competenties. Jaarlijks
begeleiden we 10.000 leerlingen in het hele land bij het uitwisselen van hun mening.
DKJL biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen. Het geeft
volwassenen inzicht in het denken van een nieuwe generatie.
Onze ideale projectmanager:
Is organisatorisch en communicatief ijzersterk; krijgt energie van het voorbereiden en
uitvoeren van meerdere projecten en/ of evenementen tegelijkertijd; identificeert zich
met onze missie; is maatschappelijk betrokken.
Wat ga je doen?
-

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoer van verschillende soorten projecten
tegelijk.

-

Je houdt van begin tot het eind de regie, werkt samen met de planner, stuurt indien
nodig een assistent aan en informeert het kantoorteam over de voortgang van
projecten.

-

De productie en uitvoer van kleine en grote evenementen geven je energie.

-

Je bent samen met de algemeen directeur het aanspreekpunt voor opdrachtgevers
zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties.

-

Je vindt het leuk om te schrijven; projectcommunicatie, flyers en wervingsbrieven
op te stellen.

Wat verwachten wij van jou?
-

Je bent iemand die verantwoordelijkheid neemt, processen bewaakt, overzicht
houdt, secuur is en blijft aansturen op kwaliteit van de uitvoer.

-

Je bent open, direct, duidelijk en efficiënt in je communicatie.

-

Je bent een aanpakker, weet te prioriteren, bent veelzijdig én een teamplayer.

-

Je kunt met veel verschillende mensen door een deur en denkt in oplossingen.

Heb jij;

-

Twee-drie jaar ervaring als project- en/ of eventmanager bij voorkeur voor een
maatschappelijke organisatie met een educatief of sociaal maatschappelijk doel.

-

Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift.

-

Een brede maatschappelijke interesse, hoog energieniveau en luisterend oor.

-

De wil om kinderen en jongeren te ‘empoweren’ en volwassenen indien nodig
wakker te schudden.

What's in it for you?
-

Salaris 2600 - 2900 euro bruto voor 32 uur, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

-

Reiskostenvergoeding voor werkzaamheden buíten de gemeente Amsterdam.

-

Een pensioenregeling.

-

Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief bij een groeiende
stichting met een gedreven team waar de energie en het plezier vanaf spatten.

-

Een fijne werkplek in de Q Factory Amsterdam Oost.

We horen graag van je.
Stuur vóór 30 september 2022 jouw cv met foto en motivatie naar
stefanie@discussierenkunjeleren.nl
Referenties waarderen we.

