Jongeren en organisaties ondersteunen impact te maken?
Word jongerencoach bij Jongerenambassadeurs!
Bij Jongerenambassadeurs geloven wij in de kracht en onmisbare impact van jongeren. Met hun
energie, ideeën en adviezen zetten zij de wereld positief in beweging. Daarom matcht
Jongerenambassadeurs in heel Nederland jongeren aan organisaties, bedrijven en
(overheids)instanties met relevante vraagstukken voor jongeren. Wil jij jongeren tussen de 14 en
27 jaar overal in het land de kans geven hun stem te laten horen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In heel Nederland maakt Jongerenambassadeurs matches tussen gemotiveerde jongeren en
organisaties die een adviesvraag aan hen voorleggen. Als jongerencoach weet jij jongeren, scholen en
organisaties te enthousiasmeren en te binden aan het project. Je gaat proactief en creatief aan de
slag met de kansen die je signaleert bij scholen en organisaties. Je traint en begeleidt
jongeren(panels) in hun jongerenambassadeurschap en schakelt nauw met het team.
Zo gaan jouw taken eruitzien:
• Je draagt bij aan de werving van jongeren tussen de 14 en 27 jaar van alle opleidingsniveaus.
Hiervoor benader je o.a. onderwijsinstellingen en geef je presentaties in de klas of tijdens
een college.
• Je werft boeiende plekken bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en
(overheids)instanties voor jongeren, zowel in het land als online.
• Je beheert de jongerenambassadeurscommunity en registreert de nieuwe aanmeldingen.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor jongeren(panels). Je matcht, traint en coacht hen
voorafgaand aan en tijdens het jongerenambassadeurschap.
• Je bent ook het aanspreekpunt van organisaties en onderwijsinstellingen.
• Je draagt bij aan de communicatie van het project en onderhoudt nauw contact met jouw
team over de werkzaamheden en resultaten.
Wie zoeken iemand die:
• het leuk vindt om te werken en appen met jongeren en een goed inlevingsvermogen heeft,
• organisaties en scholen weet te enthousiasmeren voor en verbinden aan de missie van
Jongerenambassadeurs,
• zelfstandig en flexibel kan werken, maar ook een teamspeler is,
• een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en gestructureerd werkt,
• kansen kan signaleren, creatief en proactief meewerkt aan nieuwe projecten
• 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
(overheids)instanties,
• en een contract voor in principe 40 uur per week met een marktconform salaris.
Bij Jongerenambassadeurs willen we alle jongeren een kans bieden ongeacht waar ze wonen en wat
hun achtergrond of opleidingsniveau is. Dat geldt ook voor ons team achter de schermen. Daarom
moedigen we iedereen aan te solliciteren. Je vaardigheden en motivatie om jongeren een stem te
geven is voor ons het belangrijkst.
Solliciteren? Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk dinsdag 21 december naar
jasmijn@jongerenambassadeurs.com.

