
Vacature Coördinator Impact Creators Amsterdam
Start: januari 2023 | 16 - 20 uur in de week | Lokatie: Amsterdam

Heb jij hart voor impact ondernemerschap? Vind jij het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich
te ontwikkelen voor een duurzame toekomst? Solliciteer dan voor de functie van Coördinator Impact
Creators Amsterdam!

Wat is Impact Creators Amsterdam ?
Impact Creators Amsterdam (ICA) is een trainingsprogramma waarbij 200 jongeren tussen de 16 en
27 jaar zich gedurende 5 maanden, 20 uur per week, vrijwillig inzetten bij een impact project. Ze doen
nieuwe vaardigheden op, krijgen training en coaching en zetten zich in voor de stad. Hun
talentontwikkeling staat centraal.

Wij zoeken een coördinator voor het verder ontwikkelen van het programma en om uitvoering te
geven aan de huidige groep en toekomstige planning.

Onderdeel van Starters4Communities
Impact Creators Amsterdam is een programma van Starters4Communities. S4C 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 bij een bestaande sociale onderneming of hun eigen sociale startup ontwikkelen.

Verantwoordelijkheden
● De missie van de coördinator is om top-programma’s neer te zetten met optimale impact

voor een groep van maximaal 20 jongeren en 6 impact-projecten. Jij gaat over de inhoud en
ook over de logistiek omtrent het programma.

● Naast je mede-coordinator bij Starters4Communities doe je dit in samenwerking met
projectpartners Ympact020 en De Kandidatenmarkt. De jongeren en impact-projecten
profiteren van jouw netwerk en kennis van sociaal ondernemen.

● Jij weet vol enthousiasme onze missie uit te dragen als vertegenwoordiger samen met je
directe collega’s bij 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.

● Wekelijks krijgen de deelnemers training en begeleiding om zoveel mogelijk impact te maken
in Amsterdam, maar ook om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Over jou

● Je werkt graag met jongeren en teams in de praktijk.
● Je hebt een can-do mentaliteit.
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● Je bent organisatorisch sterk, werkt efficiënt en weet uit vele taken de juiste prioriteiten te
stellen.

● 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 schoolverlaters,
jongeren met een tussenjaar, starters op de arbeidsmarkt, sociaal ondernemers,
initiatiefnemers, trainers, medewerkers van gemeenten en andere partners.

● Je bent niet bang om voor een groep te staan, en gaat zelfverzekerd gesprekken aan met
diverse stakeholders.

● Je kan goed omgaan met stressvolle momenten en hebt een optimistische instelling. Je bent
van nature een doorzetter en leergierig.

● Bij voorkeur heb je affiniteit met impact ondernemen.

Wij bieden

● Je gaat deel uitmaken van een jong, gezellig en ambitieus team van 30+ mensen verspreid
over het land!

● Een werkplek vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
● Dit is een rol vol ontwikkelmogelijkheden en toegang tot een interessant netwerk aan jonge

professionals, sociale ondernemers, trainers en partnerorganisaties waar jij profijt van gaat
krijgen.

● Richtlijn salaris tussen de :€2500 - € 2800,-
● Regelmatig leuke teamuitjes door het hele land.
● 25 vakantiedagen op basis van een fulltime werkweek
● Je pensioen wordt gefaciliteerd.
● Voor deze rol bieden we een (freelance) verband van 16 - 20 uur. Binnen het team zijn ook

mogelijkheden om zelf opgeleid te worden om S4C-trainingen te geven binnen onze
programma’s en voor andere opdrachtgevers. We zoeken iemand die zich voor een langere
termijn wil binden aan onze organisatie.

● Deze rol kan op freelance basis of in loondienst worden ingevuld.

Proces & deadline

Solliciteren kan t/m zondag 18 december 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 willen;
4) Welke netwerken en kansen je ziet voor Impact Creators

Solliciteren kan via dit formulier. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Wieke
via wieke@starters4communities.nl.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 22 december.

Impact Creators Amsterdam is het resultaat van een samenwerking tussen diverse Amsterdamse
partijen en de Gemeente Amsterdam. Het project wordt gefinancierd vanuit de Maatschappelijke
Diensttijd (MDT). MDT betreft een vrijwillige ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van
henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten
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en keuzes te maken voor de toekomst.

Starters4Communities werkt in dit programma samen met de Gemeente Amsterdam en haar
stadsdelen, Stichting Dynamo, De Kandidatenmarkt en Ympact020.
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