
VACATURE 

PROJECTCOÖRDINATOR 

OMVANG: 36  UUR PER WEEK 

INGANG: Per januari 2021 

NETWERK NIEUW ROTTERDAM 

Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenclub waar jongeren bij kunnen horen, vrienden kunnen maken, 

zichzelf kunnen ontwikkelen én zich vrijwillig in kunnen zetten voor een ander. Wij richten ons op jongeren tussen 

de 16 en 27 jaar van allerlei verschillende culturele en religieuze achtergronden. Een deel van onze jongeren zijn 

kwetsbare jongeren. Zij zijn bijvoorbeeld net naar Nederland gevlucht, hebben psychische problemen, geen 

startkwalificaties of financiële problematiek.  

Als organisatie bieden wij oplossingen voor diverse maatschappelijke problemen zoals: eenzaamheid, polarisatie, 

hyper-individualisme en  de vergrijzing in het vrijwilligerssegment.  

Netwerk Nieuw Rotterdam is sinds september 2017 actief en samen hebben wij mooie resultaten weten te 

behalen.  Zo hebben we inmiddels al ruim 1000 jongeren weten te activeren en op die manier meer dan 2000 

Rotterdammers weten te helpen met onze hulpactiviteiten. Daarnaast hebben we ruim 300 toffe projecten 

weten op te organiseren. In januari 2018 heeft Koningin Máxima een bezoek gebracht aan onze organisatie, in 

april 2019 stond Pauline Calmez in de finale van de Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar verkiezing. En in 2020 

hebben wij de Zorg+Welzijn Award gewonnen. Dit zijn resultaten waar we trots op zijn.  

Dit alles organiseren we met een enthousiast team van 6 personen, een betrokken bestuur en een fantastische 

raad van advies.  

Bekijk ook deze video van Jesmina, die vertelt over haar ervaring met Netwerk Nieuw Rotterdam. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz2_28DGl_8  

PROJECTCOÖRDINATOR  

Wij zijn op zoek naar een projectcoördinator voor een nieuw project dat als doel heeft om een plek te bieden 

aan jongeren waar ze bij kunnen horen, vrienden kunnen maken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Als coördinator 

zul je wekelijks activiteiten organiseren waar jongeren aan kunnen deelnemen. Door middel van deze activiteiten 

bestrijden we eenzaamheid onder jongeren, geven we hen inspiratie en kennis over maatschappelijke thema’s 
en bieden we hen de mogelijkheid om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. 

Als coördinator heb je de taak om dit nieuwe project op te zetten, vorm te geven én uit te voeren. Je bent een 

allrounder die zowel goed is in het organiseren, plannen en overzicht houden als wel in het uitvoeren van de 

activiteiten, het werven en begeleiden van de jongeren. Je bent een pionier die uitdagingen niet uit de weg gaat.  

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van het project. Daarbij heb je 

de volgende verantwoordelijkheden: 

- Je organiseert wekelijks diverse bijeenkomsten en trainingen voor jongeren. Deze geef je inhoudelijk 

vorm en leidt je.  

- Je werft jongeren via o.a. scholen en sociale media. 



- Je voert intake gesprekken en begeleidingsgesprekken. 

- Je zet vrijwilligers in bij het organiseren van deze activiteiten.  

- Je rapporteert, registreert en meet de impact door middel van vragenlijsten. 

- Je plant, organiseert en houdt het overzicht. 

- Je communiceert en stemt af met je collega’s.  
- Je ondersteunt de directeur bij het schrijven van de projectplannen en de jaarrapportages. 

- Je onderhoudt nauw contact met andere instanties waaronder de Gemeente Rotterdam, fondsen en 

maatschappelijke organisaties.  

- Je neemt deel aan de werkoverleggen met het team en wordt betrokken bij de alledaagse taken van de 

werkvloer.  

PROFIEL 

- Je hebt HBO werk- en denkniveau.   

- Je hebt ervaring met het zelfstandig coördineren van projecten. 

- Je werkt gestructureerd en bent goed in organiseren, plannen en overzicht houden. 

- Je hebt ervaring met het organiseren van evenementen, activiteiten en trainingen. 

- Je hebt affiniteit met de doelgroep jongeren. 

- Je kunt om gaan met jongeren uit diverse culturele en religieuze achtergronden. 

- Je weet individuele en groepen jongeren te inspireren en enthousiasmeren. 

- Je bent flexibel en vindt het geen probleem om 1 a 2 avonden per week te werken. Daarbij is de 

donderdagavond een vaste avond. 

- Je vindt het leuk om in een kleine, startende organisatie te werken.  

- Je bent een pionier en gaat uitdagingen niet uit de weg.  

- Je kent de sociale kaart van Rotterdam. 

WAT BIEDEN WE JOU? 

Je wordt onderdeel van een klein, dynamisch team waarin er veel ruimte is voor jouw creativiteit en mening. We 

zijn een sterk intern gemotiveerde groep collega’s met veel oog voor elkaar waardoor er een prettige werksfeer 
is. Er is ruimte om jezelf te ontplooien binnen de organisatie en jouw expertise te delen met anderen.  

Je wordt betaald conform de CAO Sociaal Werk, Schaal 8 en ontvangt in eerste instantie een jaarcontract.   

SOLLICITEREN 

Word jij hier enthousiast van en vind je dat deze functie bij jou past? Solliciteer dan nu! Stuur jouw C.V. en 

motivatiebrief naar Pauline Calmez. Dit kan t/m dinsdag 1 december. De eerste gesprekken worden op woensdag 

9 december gevoerd. Op vrijdag 11 december zal de tweede gespreksronde plaatsvinden.  

Voor vragen of voor het insturen van jouw sollicitatie:  

Contact  

Pauline Calmez-Budding  

Pauline@netwerknieuwrotterdam.nl  

06-83775487  

www.netwerknieuwrotterdam.nl 
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