Vacature programma coördinator GLOWUP! Rotterdam
32 uur per week
Start: in overleg
Locatie: Rotterdam
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.
Wat is GLOW UP! Rotterdam ?
GLOWUP! is hét Rotterdamse programma van de 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.
GLOWUP! is het resultaat van een samenwerking tussen de werkgever
Starters4Communities, met partnerorganisaties Netwerk Nieuw Rotterdam, Unie van
Vrijwilligers, Zorgzaam010, de Werkshop en de opdrachtgever de Gemeente Rotterdam.
Over de rol
Wij zoeken een coördinator die tenminste 3 jaar ervaring heeft met projectmanagement. Jij
maakt en bewaakt de projectplanningen, monitort de voortgang en stuurt bij waar nodig.
Samen met jouw GLOWUP! collega’s zorg je voor een duidelijke rolverdeling binnen het
GLOWUP! team zodat iedereen goed inzichtelijk heeft wat hun verantwoordelijkheden zijn,
welke taken daarbij horen en naar welke resultaten we toewerken. Het GLOWUP! team
bestaat vanuit Starters4Communities uit nog 3 parttime collega’s en je werkt samen met
diverse teamleden van partnerorganisaties.
Sterke communicatieve vaardigheden zijn zeker nodig. 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. 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. Het is een pré als je enige
affiniteit hebt met het Rotterdamse sociale ondernemers netwerk.
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De missie van elke programmacoördinator is om kwalitatief top programma's neer te zetten
met optimale impact voor een groep van ongeveer 25 jongeren per programma. Een greep
uit de dagelijkse taken van een coördinator:
●
●

●

●

●
●
●

Het GLOWUP! team aansturen een coordineren. Jij bent het eerste aanspreekpunt
naar Starters4Communities en partnerorganisaties.
Werven van jongeren voor wie GLOWUP! 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 samen met het marketing team voor
aansprekende, up-to-date online content en campagnes.
Het werven van gastorganisaties waar de jongeren tijdens het programma een
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Dit kunnen organisaties en sociale
ondernemingen zijn uit diverse sectoren. Hieruit selecteren jullie inspirerende
projecten met een concrete hulpvraag waar de deelnemers in het programma aan
kunnen bijdragen.
Het versterken en laten groeien van de Rotterdamse MDT010 community. De
MDT010 community heeft als doel om zoveel mogelijk jongeren te inspireren om
mee te gaan doen aan MDT en om jongeren die een MDT traject volgen/ hebben
gevolgd aan elkaar te verbinden. Samen met de MDT taskforce, bestaande uit
jongeren zelf, organiseer je terugkerende offline events en zorg je voor online
verbinding.
Zorgdragen voor alle backoffice en logistieke zaken, zoals de projectadministratie
bijhouden en praktische zaken regelen zoals catering, transport, locaties etc.
Evaluaties en impactmetingen inplannen en uitvoeren.
Met het S4C-team meewerken aan continue verbetering van het programma

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 32 uur per week. Werkdagen zijn flexibel in te richten.
Het is mogelijk om werkzaamheden op diverse locaties of thuis te verrichten.
Starters4Communities heeft werkplekken in de Impact Hub in Amsterdam en
Laatbloeien in Rotterdam.
Je gaat samenwerken met en wordt natuurlijk ondersteunt door de huidige
coördinatoren van GLOWUP!
Salaris van €2.300,- tot €2.800 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 word je enthousiast? Vul dan dit formulier in met een link
naar jouw up-to-date LinkedIn profiel en een kort filmpje van maximaal 2 minuten waarin
jij vertelt:
1. Waarom deze rol jouw aanspreekt.
2. Waarom jij de persoon bent die wij zoeken.
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Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Jamal Oulel
(06-24839374).
✔ Reageren kan t/m 16 januari 2022

✔ Startdatum: zo snel mogelijk na selectie van de meest geschikte kandidaat.
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