
Vacature programmacoördinator Missie 030

24 uur per week

Start januari 2022
Locatie Utrecht

Starters4Communities werkt aan een sociaal ondernemende samenleving, bottom-up
gevormd door changemakers. Wij geloven dat sociaal ondernemerschap de wereld op
duurzame wijze kan veranderen. Dit bereiken wij via onze praktijkgerichte
trainingsprogramma’s waarmee diverse doelgroepen kennis en vaardigheden opdoen in
sociaal ondernemerschap, werken aan hun ondernemend leiderschap en direct impact
maken voor de stad.

Wat is Missie 030?

Missie 030 is hét Utrechtse programma van Maatschappelijke Diensttijd. Tijdens de
programma’s zullen jongeren, in de leeftijd van 17-27 jaar, een plek krijgen om zich te
ontwikkelen en maatschappelijke impact te maken. Dit doen ze door wekelijks 4 uur
trainingen te volgen op het gebied van persoonlijke groei en sociaal ondernemerschap. Ze
krijgen daarnaast coaching rondom hun persoonlijke challenges en om hun talenten te
versterken. Doen inspiratie op van gave ondernemingen en over de SDG ‘s. En alles wat ze
leren brengen ze in de praktijk bij bestaande initiatieven (support-track) of door zelf een
idee uit te werken (startup-track).

Missie 030 is het resultaat van een samenwerking tussen de werkgever
Starters4Communities, met partnerorganisaties Gemeente Utrecht, On The Move, De Wilg
en VCU.

Over de rol

Wij zoeken een coördinator die sterk is in projectmatig werken en veel passie heeft voor
marketing & communicatie (social media topper) en deelnemerswerving. Je weet Utrechtse
organisaties en sleutelfiguren van mogelijke wervingspartners te inspireren om aan te
haken bij Missie 030 en jongeren voor wie deelname interessant kan zijn naar ons door te
verwijzen. Een belangrijk streven is om maximaal in te zetten op inclusiviteit in optima
forma. Want de Missie 030 programma’s moeten voor iedereen zijn. Samen met jouw twee
collega’s heb je een duidelijke rolverdeling zodat iedereen goed inzichtelijk heeft wat hun
verantwoordelijkheden zijn, welke taken daarbij horen en naar welke resultaten we
toewerken.
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https://www.missie030.nl/
https://www.doemeemetmdt.nl/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.starters4communities.nl/
mailto:%20info@starters4communities.nl
https://www.facebook.com/Starters4Communities/
https://www.instagram.com/starters4c/
https://www.linkedin.com/company/starters4communities
https://twitter.com/Starters4C


De missie van elke programmacoördinator is om top programma's neer te zetten met
optimale impact voor twee groepen van ongeveer 18 jongeren per programma. Een greep uit
de dagelijkse taken van een coördinator:

● Werven van jongeren voor wie Missie 030 interessant is. Dit doe je door een rijk
netwerk op te bouwen en te onderhouden van organisaties die veel jongeren spreken
en kunnen doorverwijzen. Hiernaast zorg je voor aansprekende, up-to-date online
content en campagnes. Denk aan wekelijkse vlogs, tiktoks en meer.

● Het opzetten, versterken en laten groeien van de Utrechtse S4C community. Deze
community heeft als doel om zoveel mogelijk jongeren te inspireren om mee te gaan
doen aan MDT en om jongeren die een S4C traject volgen/ hebben gevolgd aan elkaar
te verbinden.

● Het voorbereiden en uitvoeren van sterke programmadagen waarin de groep
samenkomt. Dat wil o.a. zeggen: het maken van draaiboeken, regelen van zalen,
klaarzetten van presentaties en zelf ook programmaonderdelen faciliteren voor de
groep.

● Missie 030 vertegenwoordigen en nog sterker op de kaart zetten in Utrecht.
● Zorgdragen voor het CRM, monitoring en evaluatie en logistieke zaken

Over jou:

Jij kan goed projectmatig werken, planningen maken en monitoren en weet overzicht te
behouden. Je bent organisatorisch sterk, werkt efficiënt, bent praktisch ingesteld en weet uit
vele taken de juiste prioriteiten te stellen. Je gaat voor resultaat en kwaliteit. Hiernaast ben
je van nature assertief, flexibel, leergierig en een doorzetter.

Je haalt energie uit werving, marketing en communicatie en je kan mensen overtuigen. Je
kan goed overweg met mensen van allerlei verschillende achtergronden. Je krijgt namelijk te
maken met jongeren van diverse achtergronden, sociaal ondernemers, welzijns- en
jongerenwerkers, trainers, medewerkers van scholen en gemeenten enz.

Jij bent niet bang om voor een groep te staan, en gaat zelfverzekerd gesprekken aan met
diverse stakeholders. Je kan goed omgaan met stressvolle momenten, kan goed zelfstandig
werken en hebt een optimistische instelling. Je hebt passie voor bottom-up sociaal
ondernemen en onderschrijft de missie van Starters4Communities.

We selecteren niet op hoeveelheid relevante werkervaring maar kijken of jij de juiste
eigenschappen in huis hebt voor deze rol. Ook startende professionals of professionals op
zoek naar een nieuwe stap komen in aanmerking. Bij voorkeur kom je uit Utrecht.

Wat bieden wij?

● Jij gaat deel uitmaken van een vernieuwende beweging en inspirerend team van
ongeveer 35 medewerkers om sociaal ondernemerschap in Nederland te versterken.

● Een rol die toegang biedt tot een interessant netwerk van (jonge) professionals,
sociale ondernemers, trainers en partnerorganisaties.

● Een dienstverband voor 24 uur per week. De dinsdagen en donderdagen zijn vaste
werkdagen en de overige tijd is in overleg in te vullen. De locatie van waaruit team
Utrecht werkt is De Alchemist.

● Je gaat samenwerken met en wordt natuurlijk ondersteund door de huidige
coördinatoren van Missie 030.

● Salaris van €2.300,- tot €2.800 bruto op basis van een fulltime werkweek.
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● Een unieke kans om echt impact te maken en bij te dragen aan ons doel!

Proces:

Herken jij jezelf in dit profiel en word je enthousiast? Vul dan dit formulier in met een link
naar jouw up-to-date LinkedIn profiel en een filmpje van maximaal 2 minuten waarin jij
vertelt:

1. Waarom deze rol jou aanspreekt.
2. Waarom jij de persoon bent die wij zoeken.
3. Hoe jij (social) media gaat gebruiken om een diverse groep deelnemers te werven.

✔ Reageren kan t/m zondag 12 december
✔ Gesprekken staan gepland op woensdag 15 en vrijdag 17 december tussen 10.00 –

14.00 uur.
✔ Startdatum: in de week van maandag 10 januari 2022
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https://docs.google.com/forms/d/1c_xhVJGNuEojL9wdSY2FKnmMNLnNwrIlW47zNbB4eqQ/edit?ts=619fcb06

