
 

RESPECT FOUNDATION 
Samen werken aan een respectvolle samenleving! 

Organisatie  Respect Foundation, Keizersgracht 177 Amsterdam 

Functie   Educatie medewerker 

Periode   Vanaf augustus/september 2020 

Duur   24 uur per week (0,6 Fte) 

 

Functieomschrijving 

Voor ons educatieteam zijn wij opzoek naar een enthousiaste en hands-on educatiemedewerker met affiniteit 

voor het ontwikkelen, creëren en innoveren van educatieve materialen. Binnen ons educatieteam werk je 

nauw samen met zeer ervaren collega's op het gebied van Respect Educatie. Jij bent één van de uitvoerende 

krachten die zorgt dat onze Respectlessen worden uitgewerkt, gepubliceerd en geëvalueerd.  

 

Persoonlijke en professionele kwaliteiten 

• Je bent enthousiast en hebt veel zin om 

samen met ons te werken aan onze droom! 

• Je hebt affiniteit met jongeren en educatie. 

• Je bent een echte teamspeler, maar kan ook 

zelfstandig werken. 

• Je bent creatief, denkt in mogelijkheden en 

durft hierover te sparren. 

• Je bent flexibel en bereid om bij te springen 

om gezamenlijke targets te halen. 

• Aantoonbare ervaring met onderwijs 

• Uitstekende beheersing van Nederlandse taal 

• HBO+ werk- en denkniveau 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Creëren en ontwikkelen educatiematerialen, 

waar je ook creatieve input voor hebt. 

• Leveren van een bijdrage aan concept-

ontwikkeling en onderwijsinnovatie van de 

Respect Educatie Methodiek.  

• Signaleren van relevante maatschappelijke 

trends, ontwikkelingen en nieuwe actoren in 

het werkveld. 

• Je ondersteunt bij het opbouwen, 

onderhouden en community building van ons 

DocentenPanel 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een inspirerende en informele werkomgeving met gezellige, gedreven en zeer ervaren collega´s 

• Een dynamische omgeving met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 

• Een actief en relevant netwerk van onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties 

• Je kunt echt impact maken (jaarlijks bereiken wij +300.000 jongeren!) 

• Kantoor in hartje Amsterdam met vele 'goede doelen' als buren (Keizersgracht, Amnesty gebouw) 

• Salarisindicatie marktconform. In eerste instantie bieden we een jaarcontract. 

 

 

 

EDUCATIE MEDEWERKER 
CREATIEVE COLLEGA GEZOCHT! 

Enthousiast? 
Herken je jezelf in dit profiel? Solliciteer! Wij ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en CV vóór 21 augustus 2020  

via info@respecteducation.me t.a.v. Jelke Morriën. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week 35-36. 

mailto:sollicitatie@Respecteducation.me


 

Over Respect Foundation 

De Respect Foundation (REF) is in 2006 opgericht 

als reactie op de toenemende discriminatie en 

intolerantie in onze samenleving met als missie: 

een sociaal veilige en inclusieve samenleving 

realiseren waar ruimte is voor iedereen; ongeacht 

afkomst, sekse, huidskleur, geaardheid, sociale 

klasse of geloof. Te beginnen bij jongeren: de 

generatie van de toekomst.  

 

REF ontwikkelt hiervoor lesmateriaal, trainingen 

voor professionele opvoeders, start 

respectinitiatieven i.s.m. gelijkgestemde partners 

en is organisator van de jaarlijkse, nationale 

bewustwordingscampagne Week van Respect. REF 

heeft een nationale focus en is internationaal 

actief met het succesvolle Respect Education 

Program. 

Het team 

REF is een organisatie met een jong, groeiend en 

vooral gedreven team. Iedereen werkt vanuit 

zijn/haar kracht en zet zich in voor de missie.  

Naast de verantwoordelijkheden van je eigen 

functie, vinden wij het belangrijk om gezamenlijk 

onze organisatie vorm te geven, te ontwikkelen en 

uit te bouwen. Al onze projecten gaan over 

gelijkwaardigheid, de kracht van diversiteit, 

veiligheid, ontwikkeling en bovenal: samenwerken. 

Dit ambiëren we ook binnen onze eigen 

organisatie. In ons team werk je nauw samen met 

je collega's en is er een grote mate van vrijheid om 

met eigen creativiteit verder te bouwen. 

 

 

http://www.respectfoundation.nl/
http://www.weekvanrespect.nl/

