Projectadviseur jeugd/jongeren in achterstandssituaties







Uren: 16-20 per week
Dienstverband: tijdelijk, in eerste instantie voor 1 jaar, mogelijkheid tot voortzetting
Ingangsdatum: zo snel als mogelijk is
Opleidingsniveau: WO
Standplaats: Haarlem
Salariëring op basis van ervaring van de kandidaat en niveau van de functie

Functie-omschrijving
Ter uitbreiding van de huidige adviescapaciteit is Stichting Weeshuis der Doopsgezinden op zoek naar
een projectadviseur. Voor het beoordelen, selecteren en stimuleren van projecten op het gebied van
jeugd en jongeren in achterstandssituaties wordt een zelfstandige, inventieve adviseur met goede
communicatieve vaardigheden gezocht.
Het fonds verleent jaarlijks financiële steun aan honderden projecten in binnen- en buitenland. Dit
zowel naar aanleiding van binnenkomende aanvragen op onze aandachtsgebieden, als op eigen
initiatief van het Weeshuis.
De belangrijkste taken van de adviseur zijn:
-

aanvraagbeoordeling
onderhouden van contacten met aanvragers, in het bijzonder met partijen waaraan het
Weeshuis zich op eigen initiatief voor langere tijd verbindt
bijdragen aan beleidsvorming donatiebeleid
advisering en het voorbereiden van besluitvorming door het bestuur
monitoring van resultaten van projecten
communicatie over de werkwijze van het fonds middels de website en het jaarverslag
vertegenwoordiging van het Weeshuis in overleggen en samenwerkingen met andere
partijen in de filantropische sector

Functie-eisen




In hoge mate zelfstandig kunnen werken en een flexibele opstelling hebben binnen een klein
team van in totaal 3 personen
Een brede belangstelling en goed geïnformeerd zijn over wat er speelt op de
aandachtsgebieden van het Weeshuis
Kritische gesprekspartner voor organisaties die aanvragen indienen en organisaties waarmee
wordt samengewerkt






Academisch niveau
Zeer goede communicatieve vaardigheden, waaronder een sterke uitdrukkingsvaardigheid in
woord en geschrift
Ervaring met jeugd- en jongerenwerk en met charitatieve instellingen strekt tot aanbeveling
Tenminste een actieve belangstelling hebben voor het doopsgezinde geloof en erfgoed

De organisatie
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden is een Haarlems vermogensfonds. De opbrengsten van het
vermogen worden gebruikt voor ondersteuning van projecten en initiatieven voor jeugd en jongeren
in achterstandssituaties, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Op de website
www.weeshuisdoopsgezinden.nl is meer informatie te vinden over de geschiedenis en de werkwijze
van het fonds. Het vrijwilligersbestuur van het Weeshuis wordt ondersteund door een bureau waar
thans een administratieve ondersteuner en een adviseur werkzaam zijn. De vacature waarvoor nu
wordt geworven, betreft een uitbreiding van de huidige adviescapaciteit.

Solliciteren
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Jolanda Schouten,
adviseur: jolanda@weeshuisdoopsgezinden.nl / 06-16550594.
Sollicitaties kunnen worden gericht aan het bestuur van het Weeshuis der Doopsgezinden en dienen
uiterlijk op 11 februari binnen te zijn bij Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Postbus 248, 2000AE
te Haarlem, info@weeshuisdoopsgezinden.nl

