Wij zijn Starters4Communities
Wij werken aan een sociaal ondernemende samenleving, bottom-up gevormd door changemakers.
Wij geloven dat sociaal ondernemerschap de wereld op duurzame wijze kan veranderen.
Wij trainen de changemakers die hiervoor nodig zijn.

VACATURE COÖRDINATOR GOUDEN KANS NHN
24 uur per week
Start: februari 2022
Locatie Noord Holland Noord (in eerste instantie Heerhugowaard en Den Helder)
Vaste werkdag op locatie: woensdag en donderdag
Vervanging zwangerschapsverlof van feb - aug 2022 met daarna verlenging
Starters4Communities (S4C) biedt trainings- en ontwikkelprogramma’s aan jongeren en
professionals in impact ondernemen. Met elk programma werken we aan drie doelstellingen:
●
●
●

Deelnemers maken direct maatschappelijke impact
Deelnemers ontwikkelen sociaal ondernemende kennis en vaardigheden
Deelnemers werken aan hun ondernemend en/of persoonlijk leiderschap

Wat is Gouden Kans?
Momenteel zoeken we een co ördinator voor het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) project Gouden
Kans. Het Gouden Kans Project is een 17 weken durend intensief trainingsprogramma voor jongeren
met de leeftijd van 16 tot 27 jaar in de regio Noord Holland Noord. Met Gouden Kans trainen en
begeleiden we jongeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en doen zij ervaring op met het
maken van maatschappelijke impact in de praktijk. Dit doen zij aan de hand van trainingen en door
het doen van onderzoek, het opzetten van een project en/of door samenwerking met lokale sociale
ondernemingen.
Over de rol
Wij zoeken een coördinator die sterk is in projectmatig werken, Je coördineert en faciliteert de groep
jongeren en je begeleidt de deelnemers individueel bij het uitvoeren van hun impact project. Samen
met de projectleider en een andere projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de gehele
voorbereiding, opzet en uitvoering van het programma. Jij weet vol enthousiasme onze missie uit te
dragen als vertegenwoordiger van Starters4Communities. Je onderhoudt relaties met stakeholders en
denkt continu mee over verbeterpunten om ons programma te versterken en positionering van
Starters4Communities in de regio te vergroten. Een greep uit de dagelijkse taken van de coördinator:
●
●

Samenwerking met de partners van het consortium (Gemeenten in Noord Holland Noord,
RPAnhn en MEE & De Wering) om een waardevol programma voor jongeren neer te zetten
en lokale netwerken te versterken.
Begeleiding van deelnemers bij de trainingen en bij de voortgang van hun impact projecten.

www.starters4communities.nl
●
●
●

Vinden, selecteren en versterken van inspirerende impact projecten in de regio
Maken van de programmaopzet in samenwerking met partners, regelen van trainers en
faciliteren van groepssessies.
Organiseren van een tussentijds en een afsluitend evenement samen met de partners.

Over jou
Je werkt graag met (kwetsbare) jongeren, zowel in groepsverband als individueel. Je hebt ten minste 2
jaar relevante werkervaring, bent organisatorisch sterk, ondernemend en flexibel. Je weet hoe je met
diversiteit (verschillen in opleiding, achtergrond, vaardigheden) in een groep kunt omgaan. Je hebt
affiniteit met- en ideeën over- het maken van lokale impact en hoe jongeren hier een rol in kunnen
spelen, en stapt makkelijk op lokale ondernemers af. Bij voorkeur kom je uit (omgeving) NoordHolland Noord.
Sterke communicatieve vaardigheden zijn zeker nodig. Jij kan goed luisteren en je inleven in de
situatie van een ander, maar weet ook duidelijke kaders te stellen en deelnemers te activeren als het
even tegen zit. Je gaat met veel mensen van diverse achtergronden samenwerken; van kwetsbare
jongeren, schoolverlaters, jongeren met een tussenjaar, starters op de arbeidsmarkt, sociaal
ondernemers, initiatiefnemers, trainers, medewerkers van gemeenten en andere partners.
Jij bent niet bang om voor een groep jongeren te staan. Je gaat zelfverzekerd gesprekken aan met
diverse stakeholders, van netwerken krijg jij energie. Je kan goed omgaan met stressvolle momenten
en hebt een optimistische instelling. Je bent van nature een doorzetter en leergierig. Je hebt passie
voor bottom-up impact ondernemen.
Wij bieden
●

●
●
●
●

Je gaat deel uitmaken van een vernieuwende beweging van ongeveer 35 mensen verspreid
over het land om sociaal ondernemerschap te versterken! Wij bieden een inspirerend
werkplek bij de partners en locaties van het programma. Daarnaast werken we vanuit het
KIT in Amsterdam.
Veel ontwikkelmogelijkheden en toegang tot een interessant netwerk aan jonge professionals,
sociale ondernemers, trainers en partnerorganisaties waar jij profijt van gaat krijgen.
Een dienstverband van 24 uur in de week voor ruim een half jaar, met mogelijkheid tot
verlenging. Werkdagen en tijden zijn slechts deels flexibel, omdat vaak de wekelijkse
‘programma-dag’ al vaststaat.
Salaris van €2.300,- tot €2.500 bruto op basis van een fulltime werkweek.
Een unieke kans om echt impact te maken en bij te dragen aan ons doel!

Proces
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je enthousiast? Vul dan dit formulier in. Solliciteren kan t/m
17 januari 2022 met een video van max. 2 minuten waarin je ons vertelt:
1) Waarom jij deze rol wilt hebben;
2) Waarom jij degene bent die we zoeken;
3) Waarom jongeren jou voor de groep en als projectbegeleider willen;
4) Welke netwerken en kansen je ziet in Noord Holland Noord.
De gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op donderdag 20 januari – houd deze dag
alvast vrij! De beoogde startdatum van de opdracht is begin februari. Uiteraard houden we rekening
met geplande vakanties en andere werkgevers. Vragen kun je sturen naar
inger@starters4communities.nl of 06-06-38388594.

