
 

 

RESPECT FOUNDATION 
SAMEN WERKEN AAN EEN RESPECTVOLLE SAMENLEVING! 

Organisatie   Respect Foundation 

Functie    Projectmedewerker 

Periode   t/m december 2021 

Duur    40 uur per week (1 Fte) 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die, in de functie van projectmedewerker, ons team komt 

versterken. Binnen de Respect Foundation zijn de nationale campagne Week van Respect en het RespectPact 

belangrijke initiatieven die jaarlijks terugkeren. Jij verdeelt je tijd over deze twee projecten.  

WAT GA JE DOEN? 

Als projectmedewerker ben je onderdeel van beide projectteams. Je werkt nauw samen met de projectleider en 

ondersteunt hem/haar in het dagelijkse werk. Je bent betrokken bij voorbereidingen en het verloop van 

projecten. Je denkt tevens inhoudelijk mee over het programma. Binnen de Week van Respect ben jij 

verantwoordelijk voor het gastspreker-relatiebeheer, het organiseren van honderden gastlessen, en ben je de 

ondersteunende kracht bij het nationale openingsevenement. Vanuit het RespectPact ben je betrokken bij het 

monitoren van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en werk je mee aan de organisatie van verschillende 

ronde tafelsessies. Maar bovenal zijn we opzoek naar een gedreven resultaatgerichte medewerker die betrokken 

wil zijn bij maatschappelijke respect-vraagstukken gericht op jongeren! 

WIE BEN JIJ? 
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding 
• 1 tot 3 jaar projectervaring is een pre 
• Je bent een enthousiaste teamspeler en 

beschikt over sociale en communicatieve 
vaardigheden (Nederlands en Engels) 

• Je hebt een eigen visie op ‘respect’ en de 
maatschappij. 

• Je denkt graag inhoudelijk mee maar 
vindt het niet erg om administratief werk 
te verrichten. 

• Je vindt het leuk om je te verdiepen op het 
gebied van sociale cohesie, media en 
maatschappij. 

• Je kunt zelfstandig en planmatig werken 
en functioneert goed in een klein en 
effectief team.  

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 
• Een werkomgeving met hardwerkende, 

fijne en gedreven collega´s 
• Een dynamische omgeving met veel 

ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 
• Een plek om echt impact maken! (Jaarlijks 

bereiken wij +300.000 jongeren en werken 
samen met een groot, nationaal en 
internationaal netwerk van Ngo’s) 

• Een kantoor in hartje Amsterdam met vele 
maatschappelijke partners als buren 
(Keizersgracht; Amnesty gebouw) 

• Salarisindicatie: marktconform. In eerste 
instantie ontvang je een contract o.b.v. de 
loopduur van een halfjaar met uitzicht op 
verlenging.  

 
 
 
 

PROJECT MEDEWERKER 
ORGANISATIE TALENT GEZOCHT! 

Enthousiast? 
Solliciteer dan snel! Wij ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en CV vóór 12 juli 2021 via 

info@respectfoundation.nl t.a.v. Jelke Morriën. 



 

 

Solliciteren? 

Je kunt je sollicitatie tot en met 12 juli sturen naar info@respectfoundation.nl 

Je sollicitatie bestaat uit: 

• Je CV (maximaal 2 A4) 

• Je motivatiebrief met in ieder geval antwoord op de volgende drie vragen: 

- Wat spreek je aan in de baan bij de Respect Foundation? 

- Welke twee (maatschappelijke) onderwerpen zijn voor jou persoonlijk belangrijk om een 

verschil te maken? 

- Wat wilde je eigenlijk worden toen je klein was? 

 

Wil je vooraf nog meer weten over de functie of REF bel of mail dan gerust voor meer informatie. 

PROCEDURE 
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden eind juni. Het sollicitatie traject loopt tot medio juli met uitzicht op 
een start datum in augustus/september, maar altijd in overleg. We vragen je om twee recente referenties op te 
geven die bevestigingen dat we jou echt moeten hebben voor deze functie. Uiteraard benaderen we niemand 
zonder jouw toestemming. 

 
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. Want wat je jong leert, neem je de rest 
van je leven mee! 
 
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.  
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