Vacature Projectmedewerker Talentenfabriek (24 uur)
Een brainstormsessie organiseren voor een nieuw evenement of een groepje kinderen begeleiden tijdens
een knikkertoernooi? Nou, het liefst allebei! De skills die wij zoeken zijn namelijk niet in één hokje te
plaatsen.
Vanwege het vertrek van een van onze collega’s zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste
projectmedewerker die goed is in het ontwikkelen van activiteiten voor kinderen en het leuk vindt om deze
activiteiten ook uit te voeren.
Je maakt onderdeel uit van het jeugdproject Talentenfabriek. Dit project valt onder het jeugdwerk van
Welzijn Diemen. Bij Talentenfabriek is het onze missie om kinderen spelenderwijs enthousiast te maken om
te leren. Wij geloven in de intrinsieke waarden van spelen. Wij zien spelen als een gereedschap voor het
ontwikkelen van toekomstbestendige vaardigheden als creativiteit en nieuwsgierigheid. Er wordt gefocust
op het stimuleren van cultureel bewustzijn en het ontdekken van ieder kind’s talent.
Onze visie draait om het creëren van een sterke leeromgeving waarbij kinderen en families hun creativiteit
en nieuwsgierigheid ontdekken. We omarmen verandering en innovatie om het veranderende landschap
van de kindertijd te adresseren.
Voel jij je hierdoor aangesproken? Lees dan snel verder.
Wij zoeken een projectmedewerker die ons (creatieve) naschoolse aanbod verder ontwikkelt en
professionaliseert.
Wat ga je doen?
•

•
•
•
•
•

Bedenken, ontwerpen, organiseren en uitvoeren van workshops voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Hierbij gaat het om creatieve activiteiten die het makerschap en eigenaarschap van kinderen
aanspreekt. De vier pijlers hierbij zijn onderzoeken, spelen, maken en delen.
Organiseren en begeleiden van evenementen.
Bijhouden van de Talentenfabriek-website, Social Media-kanalen en het YouTube- kanaal.
Signaleren van wensen en behoeften bij de scholen en de doelgroep.
Werving en begeleiding van stagiaires.
Actief op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingen en het bestaande netwerk onderhouden.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een Sociaal agogische HBO-opleiding zoals Pedagogiek, Social Work of een soortgelijke
opleiding afgerond.
• Je hebt al werkervaring als kinderwerker of een vergelijkbare functie.
• Je hebt affiniteit met digitale skills, zoals Social Media, YouTube en/of Adobe Indesign.
• Je werkt goed samen in een team, maar ook individueel kun jij prima opereren.
• Je kunt cultuursensitief werken en weet goed de aansluiting te vinden bij de belevingswereld van
de doelgroep.
• Je bent creatief, open minded, flexibel en bezit organisatorisch vermogen. Je draagt de visie uit van
Talentenfabriek (spelenderwijs leren).

•
•

Je hebt communicatieve vaardigheden, vindt het geen probleem om voor groepen te staan en
netwerken opbouwen en onderhouden is voor jou vanzelfsprekend.
Je kunt zelfstandig en planmatig werken.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een afwisselende functie van 24 uur in een ambitieus team met ruimte om je eigen ideeën te
ontwikkelen binnen een dynamische organisatie.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening.
Een functie van één jaar, met uitzicht op een vast contract bij positief functioneren.
Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

De functie is beschikbaar vanaf 1 juni 2021. Herken jij jezelf in deze functie? Stuur dan uiterlijk 15 mei je
sollicitatie compleet met CV, motivatiebrief en/of video naar directeur-bestuurder Dionne Tool:
d.tool@welzijndiemen.nl. Geschikte kandidaten worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek.
Nieuwsgierig naar wie wij zijn? Bekijk dan onze websites: talenten-fabriek.nl en welzijndiemen.nl.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Stuur dan een e-mail naar talentenfabriek@welzijndiemen.nl

