Vacature Programmacoördinator & Community Manager FIKS
locatie: breda | 24 - 36 uur per week | start: vanaf juli 2022
Wil jij een baan met impact? Wil jij jongeren helpen bij de volgende stap in hun loopbaan en ze
inspireren tot een carrière met betekenis?Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die
graag met jongeren en het lokale netwerk van maatschappelijke organisaties en bedrijven werkt
aan de uitdagingen van morgen. Als coördinator van ons FIKS programma ben jij samen met
het teamgenoten verantwoordelijk voor het neerzetten van een top programma dat het verschil
maakt, voor de deelnemers en voor hun omgeving. Gaat jouw hart hier sneller van kloppen?
Lees dan verder!

wat is FIKS?
FIKS is een trainingsprogramma voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar die zich persoonlijk
willen ontwikkelen en iets goeds willen doen voor een ander. Met FIKS gaan jongeren samen op
zoek wat zij willen en hoe ze maatschappelijke impact kunnen maken in de praktijk. Jongeren
krijgen trainingen in (impact) ondernemen en persoonlijk leiderschap om ze hierin te
ondersteunen. We geven ze de juiste handvatten door middel van workshops, challenges,
inspiratiesessies, maatschappelijke opdrachten & coaching.
FIKS heeft drie doelen:
1) Impact maken: dat doen we door onze deelnemers te koppelen aan (impact) organisaties
en ze daar maatschappelijke challenges te laten oplossen
2) Skills leren: door middel van verschillende workshops en trainingen ontwikkelen onze
deelnemers professionele skills, die direct toepasbaar zijn op de challenges van de gast
organisaties
3) Persoonlijke groei: door middel van persoonlijke coaching en verschillende methodieken
helpen we onze deelnemers om antwoord te krijgen op de vraag: “Wat wil ik?”
Onze programma’s kennen twee varianten: DeepFIKS (16 weken, gericht op doen) of QuickFIKS
(10 weken, gericht op orientatie). In samenwerking met het FIKS-team zul je beide, soms
tegelijkertijd, draaien.
FIKS is onderdeel van de Maatschappelijke Diensttijd. Met onze samenwerkingspartner Surplus
Jongerenwerk zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van FIKS in Breda, Etten-Leur en
Zundert. Deze gemeenten zijn ook onze vaste partners in de ontwikkeling van FIKS.

over jou
●

Jij bent ondernemend, flexibel, ambitieus, een zelfstarter en vindt het leuk om met
jongeren te werken.

●

Je bent organisatorisch sterk, werkt efficiënt, kan goed zelfstandig werken en weet uit
vele taken de juiste prioriteiten te stellen. Je gaat voor kwaliteit en hebt reeds relevante
werkervaring. Bij voorkeur kom je uit en woon je in (omgeving) Breda.

●

Je bezit over sterke communicatieve vaardigheden, 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 jongeren in een tussenjaar tot startende professionals, sociaal
ondernemers, trainers, tot ambtenaren en andere partners.

●

Jij bent niet bang om voor een groep te staan, en 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 en weet dit
over te brengen naar de jongeren.

hoe ziet de functie eruit?
Jij bent samen met jouw collega-coördinator van onze samenwerkingspartner Surplus
Jongerenwerk verantwoordelijk voor het werven, voorbereiden en draaien van een volledig
FIKS programma. Je host informatie avonden, voert kennismakingsgesprekken met potentiële
deelnemers en gaat de hele stad door om partners te stimuleren FIKS onder de aandacht te
brengen bij onze doelgroep.
Dan is het zo ver! De eerste dag van het programma breekt aan. Samen met jouw
collega-coördinator van Surplus trap jij het programma af: je enthousiasmeert deelnemers en
breekt het ijs. Je organiseert een toffe kennismakingsdag, verzorgt allerlei werkvormen
waardoor de deelnemers elkaar goed leren kennen en denkt met ze mee over welke persoonlijke
doelen ze voor zichzelf gaan stellen.
Gedurende het programma help je onze deelnemers om maatschappelijke problemen om te
zetten in oplossingen. Deze oplossingen testen ze uit, delen ze met allerlei partners en gaan
uiteindelijk de oplossing werkelijkheid maken. Zo maken we echte impact!
Als spin in het web zorg jij dat alles soepeltjes verloopt: is de trainer op tijd aanwezig?Weten de
deelnemers wat ze moeten doen?Hebben we wat lekkers bij de koffie? Faciliteer je nog een leuke
werkvorm om de groepsdynamiek op te zwepen of juist even te reflecteren met elkaar? Zijn de
gast organisaties op de juiste manier betrokken?

Naast de focus op de programmadagen is jouw rol als coach & persoonlijk aanspreekpunt
belangrijk. Elke deelnemers heeft tijdens het programma elke week een belmoment van 15
minuten met jou. Samen ga je aan de slag met hun persoonlijke doelen en reflecteer je of dat
goed gaat.
Daarnaast pak je 4 uur per week de Community Manager rol op je. Je gaat met allerlei partners
in gesprek om de verbinding met FIKS te maken. Of dat nou een school is die FIKS ziet als een
mooi alternatief voor hun leerlingen of een impact maker die graag jongeren aan zich bindt. Jij
vindt altijd de win-win! Je denkt na over hoe je oud-deelnemers betrokken kunt houden en
houdt intensief contact met ze via de community groepsapp. Je organiseert iedere drie
maanden een community event samen met enthousiaste oud-deelnemers!
Geen dag is hetzelfde; je houdt altijd een aantal ballen tegelijk in de lucht. Lekker snel schakelen
dus met je collega’s. Het team van FIKS bestaat uit coördinatoren van Starters4Communities en
Surplus Jongerenwerk, waarbij altijd duo’s worden gemaakt van beide organisaties per
programma.
Daarnaast hebben we nog ongeveer 35 andere collega’s bij Starters4Communities,waaronder
andere programma coördinatoren die soortgelijke programma’s coördineren.

over starters4communities
Je komt in dienst van Starters4Communities. Starters4Communities gelooft dat impact
ondernemerschap de wereld op duurzame wijze kan veranderen. Het is onze missie om zoveel
mogelijk potentiële ‘changemakers’ op te leiden die nodig zijn voor deze verandering. Dit doen
wij met praktijkgerichte trainingsprogramma’s. Met deze programma’s bereiken en inspireren
we verschillende doelgroepen en helpen hen sociaal ondernemende vaardigheden en mindset
op te doen.Ons team bestaat uit ongeveer 35 enthousiastelingen werkzaam in verschillende
steden in Nederland.

wat bieden wij?
●

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.

●

Veel ontwikkelmogelijkheden en toegang tot een interessant netwerk aan jonge
professionals, sociale ondernemers, trainers en partnerorganisaties waar jij profijt van
gaat krijgen.

●

Groei-mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen als trainer binnen Starters4Communities

●

Een dienstverband van 24 - 36 uur in de week voor 1 jaar met intentie tot verlenging.

●

Werkdagen en tijden zijn slechts deels flexibel, omdat vaak de wekelijkse
programma-dag al vaststaat.

●

Regelmatig toffe teamdagen en trainingen door het hele land.

●

Lidmaatschap bij BrightPensioen.

●

Een bruto startsalaris van €2.300,- per maand of hoger naar ervaring en 25
vakantiedagen o.b.v. een fulltime werkweek.

solliciteren?
Deel je CV of linkedin profiel en een filmpje van max 2 minuten op waarin ons helemaal
duidelijk wordt waarom jij onze collega moet worden via dit formulier. Voor vragen kun je altijd
bellen naar Lieke op: 06 11 77 11 96.
Handig om te weten:
-

Deadline voor solliciteren is op donderdag 30 juni

-

Gesprekken staan gepland op dinsdag 5 juli, dus zet dit alvast in je agenda (mogelijk een
tweede gesprek in de week van 11 juli)

-

Startdatum functie: juli

-

Deze vacature wordt aangeboden door Starters4Communities

