
 
Jongeren helpen hun stem te laten horen? 
Dan ben jij onze jongerencoach in jouw provincie! 
Bij Jongerenambassadeurs geloven wij dat jongeren juist nú het verschil kunnen maken. Door overal in 
Nederland hun stem te laten horen bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstanties. 
Wil jij honderden jongeren tussen 14 en 27 jaar de kans geven hun stem te laten horen? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!  
 

In heel Nederland maakt Jongerenambassadeurs matches tussen gemotiveerde jongeren van 14 tot 27 jaar 
en organisaties die een adviesvraag aan hen voorleggen. Als regionale jongerencoach ben jij in een team van 
12 jongerencoaches verantwoordelijk voor de Jongerenambassadeurs in jouw provincie. Jij weet hoe je 
jongeren, scholen en organisaties moeten enthousiasmeren en binden aan het project. Je gaat proactief en 
creatief aan de slag met de kansen bij scholen en organisaties in jouw provincie. Je traint en begeleidt 
jongeren tot jongerenambassadeur. Jij bent de spin in het web in jouw provincie en houdt nauw contact met 
het hoofdkantoor.   
 

Zo gaan jouw taken eruitzien:  

 Je werft jongeren tussen de 14 en 27 jaar van alle opleidingsniveaus. Hiervoor benader je o.a. 
onderwijsinstellingen en geef je presentaties in de klas of college.  

 Je werft boeiende plekken bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstanties voor 
jongeren, in jouw provincie én online.  

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor jongeren. Je matcht, traint en coacht hen vooraf aan en 
tijdens het jongerenambassadeurschap.  

 Je bent ook het aanspreekpunt van organisaties en onderwijsinstellingen in jouw provincie.  

 Je bent verantwoordelijk voor de regionale communicatie over het project en draagt bij aan de 
landelijke communicatie.  

 Je werkt samen in een team van 12 jongerencoaches in Nederland en onderhoudt nauw contact 
over je resultaten met het hoofdkantoor.   

 

Wie zoeken iemand die:  

 het leuk vindt om te werken en appen met jongeren en een goed inlevingsvermogen heeft.  

 positief ingesteld is en met communicatieve en social media skills iedereen op de juiste manier weet 
te benaderen.  

 zelfstandig en flexibel kan werken en proactief is.  

 een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en gestructureerd werkt.  

 10 stappen vooruitdenkt en resultaat- en oplossingsgericht werkt. 

 betrokken is en maatschappelijke impact wil maken.  

Wij bieden:  

 Een uitdagende, diverse en dankbare functie in een dynamische maatschappelijke context.  

 De mogelijkheid om ervaring op te doen met coaching, begeleiding én projectmanagement.  

 Het opbouwen van een breed netwerk aan maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
overheidsinstanties.  

 Een contract voor 20 uur per week met een marktconform salaris. In overleg is een contract voor 40 
uur per week mogelijk bij verantwoordelijkheid voor twee provincies.   

 

Solliciteren? Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 7 juni naar jasmijn@jongerenambassadeurs.com. Geef 

hierbij ook aan in welke provincie jij jongerencoach wil worden. In verband met de huidige ontwikkelingen 

rond het coronavirus zullen de sollicitatiegesprekken online plaatsvinden in een videogesprek. Meer weten 

over de jongerencoach van Jongerenambassadeurs? Bekijk de ervaringen van Jongerencoach Jasmin: 

https://www.youtube.com/watch?v=L2uJV8_efAk 

https://www.youtube.com/watch?v=L2uJV8_efAk

