ORGANISATIETALENT GEZOCHT!

JUNIOR PROJECTMEDEWERKER
Organisatie:
Functie:
Periode:
Duur:

Respect Foundation
Junior Projectmedewerker
t/m december 2022
32 uur per week (0,8 Fte)

Wij zijn op zoek!
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die, in de functie van projectmedewerker, ons
team komt versterken. Wij, de Respect Foundation, hebben de droom dat iedereen zich in
deze samenleving thuis voelt en daar actief aan bijdraagt. Te beginnen bij jongeren, de
generatie van de toekomst. Via verschillende initiatieven bouwen wij aan deze droom,
waaronder de jaarlijkse, nationale campagne de Week van Respect.
Als aanjager van de Week van Respect werken we samen met vele gastsprekers, gemeenten,
scholen, sportclubs en jongerenwerkers. We inspireren en verbinden deze partijen en
ondersteunen professionele opvoeders met educatieve materialen.
Deel jij onze missie en wil je hier aan bijdragen? Kijk dan snel verder.

Wat ga je doen?
Als junior projectmedewerker werk je nauw samen met het vaste team en ondersteun je hen
in de dagelijkse werkzaamheden. Samen met jou zorgen we ervoor dat de voorbereidingen
en het verloop van de Week van Respect soepel verloopt. Hoe ziet een gemiddelde werkdag
eruit?
Samen met je directe collega bekijk je de prioriteiten van die dag. Zo kan het zijn dat je begint met
het nabellen van één van onze inspirerende gastsprekers. Deze sprekers delen tijdens de
campagneweek hun persoonlijk verhaal met jongeren. Heb je de gastspreker verbonden aan een
leuke school? Tijd om het te noteren in Salesforce, ons CRM systeem. Pling! Er komt een webshop
bestelling binnen via de mail. Deze pak je netjes in, uiteraard met een persoonlijk kaartje, en breng je
naar de post. Eenmaal terug help je je collega met een aantal scholen bellen. Maak jij ze enthousiast
om deel te nemen aan de Week van Respect?

Kortom: je functie bevat diverse taken, waardoor je een goed zicht krijgt in alle facetten van
de Week van Respect. Een mooie functie om te ontdekken hoe je bij ons wilt doorgroeien!

Wij zoeken!
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een persoon die over de volgende competenties
beschikt:
je beheerst de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling
je werkt precies en nauwkeurig; administratie houd je goed bij (ervaring met Excel is een
pré)
je bent niet bang om de telefoon op te pakken en iemand enthousiast te woord te staan
je neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gemaakte afspraken
in stressvolle omstandigheden laat jij je niet van de wijs brengen, en zoek je steeds naar
handelingsperspectief
bovenal heb jij enorm veel zin om samen met ons te werken aan onze droom!

Wat bieden wij jou?
een plek om echt impact te maken! (jaarlijks bereiken wij 300.000+ jongeren en werken
we samen met een groot, nationaal en internationaal netwerk van NGO’s)
naast de mogelijkheid om vanuit huis te werken, een kantoor in hartje Amsterdam met
vele maatschappelijke organisaties als buren (Keizersgracht, Amnesty gebouw)
ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
salarisindicatie: marktconform
in eerste instantie ontvang je een contract o.b.v. de loopduur van een halfjaar met uitzicht
op verlenging
reiskostenvergoeding

Solliciteren
Stuur vóór 27 juni je sollicitatie naar info@respectfoundation.nl t.a.v. Vada Crandel
Je sollicitatie bestaat uit:
je CV (maximaal 2 A4)
een motivatiebrief waarin je aantoont in welke mate je over de bovenstaande
competenties beschikt
Wil je vooraf meer weten over de functie? Bel of mail ons dan gerust.
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