Wie zijn wij?
Coherente is de brede welzijnsorganisatie in Ouder-Amstel.
Zij stimuleert de sociale samenhang, moedigt participatie van jong en oud aan (“meedenken,
mee beslissen en meedoen”), geeft informatie, advies en ondersteuning.
Coherente stimuleert en ondersteunt inwoners, individueel en groepsgewijs op diverse
terreinen en maakt daarbij ontmoeting, ontspanning en ontplooiing mogelijk.
Coherente werkt met vrijwilligers en met andere organisaties die zich inzetten voor de zorg
en het welzijn van mensen.
Coherente neemt deel aan het project Maatschappelijke Diensttijd, Meer Young Leaders op
de kaart. We doen dit samen met andere organisaties in het land. Het doel is om te zorgen
dat jongeren en jongvolwassenen duurzaam geactiveerd, gestimuleerd en ondersteund
worden om maatschappelijk actief te zijn. Daarbij staat talentontwikkeling en leren in de
praktijk wat werkt voorop en is doorgroei naar een train de trainer-rol mogelijk. De
Maatschappelijke Diensttijd biedt de jongeren ook een kans op een duidelijker beeld van
hun toekomstperspectief. Dit project ziet op het verder verbreiden van de Young Leaders in
de buurt-aanpak.

Wij zoeken een:
Projectleider Meer Young Leaders op de kaart
(24 uur per week)
Het project heeft een looptijd van maximaal anderhalf jaar.
Wat ga je doen?
Je vindt het leuk om jongeren te inspireren, enthousiasmeren, begeleiden, ideeën uit te
werken en te organiseren. Je maakt deel uit van het team Jeugd- en Jongerenwerk,
aangestuurd door een eigen coördinator. Je stuurt graag je projectteam (met vrijwilligers)
aan om voor jongeren en organisaties van betekenis te zijn. Ook ben je de persoon die zowel
deelnemers werft als organisaties bereid vindt om een toffe, uitdagende en leerzame plek te
creëren voor de jongeren. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van dit project. Je

organiseert bijeenkomsten, je plant en leidt vergaderingen, houdt intakegesprekken en
begeleidt jongeren en geeft vorm aan evaluatie en eindgesprekken met deelnemers.
Daarnaast onderhoudt je contact tussen de deelnemende jongeren en organisaties. Zoals
scholen, maatschappelijke initiatieven en bedrijven. Je zorgt ervoor dat je met je
(vrijwilligers)team de Maatschappelijke Diensttijd trajecten en projecten goed coördineert,
volgt en evalueert. Je gaat dit doen voor de jongeren in de gemeenten Ouder-Amstel en
Amstelveen. Je werkt hierbij nauw samen met de lokale jongerenwerkers.
Werken volgens de RIVM-richtlijnen
Stichting Coherente volgt de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat voor de komende periode
geldt dat er zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en dat er tijdens de activiteiten COVID-19
protocollen gelden.
Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt hbo-werk- en denkniveau en voldoende gerichte ervaring;
je hebt bij voorkeur de train-de-trainer cursus Young Leaders afgerond;
je bent actief betrokken bij jongeren en lokale samenleving;
je bent ondernemend, met durf en daadkracht en je kunt goede ideeën vertalen in
concrete initiatieven;
je kunt goed organiseren en leidinggeven in projecten;
je hebt gevoel voor mensen en organisaties en kunt hen enthousiasmeren en
meenemen in de realisering van projecten;
je kunt een vrijwilligersteam opbouwen en meenemen in het doel;
je weet subtiel te opereren in de uiteenlopende netwerken van maatschappelijke
organisaties, scholen en bedrijven;
je bent communicatief sterk, stressbestendig en flexibel en kunt je weg vinden ineen
onduidelijke omgeving.

Wat bieden wij?
Coherente biedt jou een uitdagende, creatieve functie die volop in ontwikkeling is met ruime
kansen om in deze functie je talenten in te zetten en jezelf verder te ontplooien.
Bij Coherente wordt gewerkt met uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:
- Een marktconform salaris in maximaal schaal 8 CAO Sociaal Werk.
- Een scholingsbudget voor congressen, opleidingen etc.
- Een telefoonvergoeding voor jouw mobiele telefoon
- Veel vrijheid om je functie vorm te geven
- Een tijdelijk contract voor een jaar met 2 maanden proeftijd. Bij gebleken
geschiktheid kan dit contract worden verlengd tot de eindtijd van het project.
- Vergoeding van de dienstreizen die je tijdens je werk maakt.

Reageren
Ben jij die sociale, ondernemende, hands-on projectleider die we zoeken? Stuur dan uiterlijk
2 augustus 2020 je motivatiebrief en CV naar a.mulder@coherente.nl .
Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan op maandag, dinsdag of woensdag
contact op met Anneke Mulder op telefoonnummer 020-4963673. De sollicitatiegesprekken
worden gepland op 4 of 5 augustus 2020. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

