
 

RESPECT FOUNDATION 
Samen werken aan een respectvolle samenleving! 

Organisatie  Respect Foundation, Keizersgracht 177 Amsterdam 

Functie   Campagne medewerker - Week van Respect 

Periode   September t/m december 2020  

Duur   32 - 40 uur per week 

 

Functieomschrijving 

Voor onze nationale campagne Week van Respect (9-15 november 2020) zijn wij opzoek naar een enthousiaste 

collega die gastlessen organiseert. In de Week van Respect gaan honderden gastsprekers (zoals politici, 

bestuurders, jeugdwerkers, politieagenten, veteranen, BN'ers en topsporters) het gesprek aan met jongeren om 

hen te inspireren met hun persoonlijk verhaal. De kracht van het persoonlijke verhaal is al 15 jaar één van de 

belangrijkste elementen in de Week van Respect. Via een persoonlijk verhaal maak je namelijk écht verbinding 

met jongeren. Als gastlessen 'matchmaker' van ben jij verantwoordelijk voor het relatiebeheer met onze 

gastsprekers en het organiseren van hun gastlessen.  

 

Persoonlijke en professionele kwaliteiten 

• Jij wordt enthousiast van organiseren en wilt 

graag de handen uit de mouwen steken! 

• Mensen enthousiasmeren en verbinden is 

helemaal aan jou besteed. 

• Je bent professioneel in communicatie en in 

netwerkonderhoud van (externe) contacten. 

• Je bent ondernemend en kunt goed 

zelfstandig opereren. 

• Je hebt een groot verantwoordelijk-

heidsgevoel en durft initiatief te tonen. 

• Affiniteit met jongeren is een pré. 

• Ervaring met events organiseren is een pré. 

• Bovenal heb jij enorm veel zin om samen met 

ons te werken aan onze droom! 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor het uitnodigen, 

inplannen en coördineren van gastsprekers. 

• Stakeholders enthousiasmeren en gevoel van 

verbinding overbrengen.  

• Professionele communicatie met betreffende 

stakeholders; jij bent hun eerste 

aanspreekpunt. 

• Bijhouden van een volledige gastlessen 

administratie en terugkoppeling naar het 

team. 

• Relatiebeheer: je ondersteunt bij het 

opbouwen, onderhouden en community 

building van onze gastspreker poule. 

Wat bieden wij jou? 

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

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

• 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 ontvang je een contract o.b.v. de loopduur: 4 maanden 

 

CAMPAGNE MEDEWERKER 
ORGANISATIE TALENT GEZOCHT! 

Enthousiast? 
Solliciteer dan snel! Wij ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en CV vóór 28 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/

