Vacature: Projectcoördinator
32 uur-36 uur // Start: per 1 september
Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenorganisatie die als doel heeft een plek te vormen waar
jongeren vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor Rotterdam. Onze
doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Onze focus ligt op kwetsbare jongeren.
Denk hierbij aan jongeren met GGZ-problematiek, jonge statushouders, jongeren die moeilijk
contact maken en jongeren die (dreigen) uit (te) vallen op school.

Fucntie: Projectcoördinator
Voor ons project MDT Social Bowl
Het project Social Bowl heeft als doel om veelal kwetsbare jongeren te begeleiden bij hun
persoonsontwikkeling. De jongeren die deelnemen worstelen met de vraag welke opleiding zij
willen volgen, zijn op zoek naar vrienden, of willen hun (sociale) vaardigheden vergroten. MDT
Social Bowl helpt hen hierbij.
Het project Social Bowl is gebaseerd op het populaire gerecht Poké Bowl. Een jongere stelt zijn
eigen Social Bowl samen aan de hand van diverse 'ingrediënten'. Dit zijn trainingen,
vrijwilligersactiviteiten en bedrijfsbezoeken. Daarnaast ontvangt de jongeren coaching en
begeleiding. Het traject duurt 12 weken. Gemiddeld besteed een jongere hier 8 uur per week aan
(totaal 96 uur). Bij het afronden van het traject wordt er een feestelijke afsluiting georganiseerd en
ontvangt de jongere een MDT certificaat. Dit project voeren wij uit met twee partnerorganisaties:
De Jonge Krijger en De Werkshop. Binnen deze samenwerking is Netwerk Nieuw Rotterdam de
projectleider.
Social Bowl is onderdeel van de Maatschappelijke Diensttijd, een programma van de overheid
gericht op maatschappelijke inzet en talentontwikkeling van jongeren.
Wij zijn op zoek naar een stevige projectcoördinator die zich bezig houdt met het begeleiden van
de jongeren, het organiseren van activiteiten en het werven van nieuwe deelnemers. Tegelijkertijd
overzie je het project, geef je richting aan de samenwerking met De Jonge Krijger en De Werkshop
en houd je je bezig met de rapportages richting de directie en de financier.
Het project Social Bowl bestaat nu 6 maanden en bevindt zich in de opstartfase.

www.netwerknieuwrotterdam.nl

Jouw verantwoordelijkheden:
Als projectcoördinator van MDT Social Bowl heb je de volgende verantwoordelijkheden.
Je houdt overzicht over het gehele project en het behalen van de doelstellingen.
Je neemt deel aan reguliere overleggen met de samenwerkingspartners en rapporteert aan de
directie en MDT.
Je werft nieuwe deelnemers: je geeft presentaties op scholen en bij samenwerkingspartners,
je voert campagnes uit bij events, in winkelcentra etc.
Je voert intake gesprekken met nieuwe deelnemers.
Je organiseert vrijwilligersactiviteiten voor diverse doelgroepen in Rotterdam: bijvoorbeeld
ouderen, nieuwkomers of mensen met een beperking.
Je gaat wekelijks met de groep jongeren op stap naar bedrijfsbezoeken, trainingen en
vrijwilligersactiviteiten.
Je bent gedurende het hele traject betrokken bij de deelnemers en begeleid hen bij het
behalen van hun persoonlijke leerdoelen. De begeleiding vindt zowel individueel als in
groepsverband plaats.
Je registreert, vraagt VOG's aan en houdt de voortgang van jongeren bij.
Je houdt de landelijke ontwikkelingen van de MDT in de gaten en gaat zo nu en dan naar een
MDT event toe.
Je bent onderdeel van het team van Netwerk Nieuw Rotterdam en neemt deel aan de
gezamenlijke activiteiten zoals de vergaderingen en teambijeenkomsten. Het project MDT
Social Bowl is ingebed in de organisatie waardoor je ook op inhoud afstemt en overlegt met je
collega's.

Jouw profiel:
Je bent enthousiast over de missie en visie van Netwerk Nieuw Rotterdam.
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je hebt Social Work of andere relevante opleiding afgerond, of hebt werkervaring in deze
sector. Daarnaast heb je al enkele jaren aan werkervaring opgedaan.
Je maakt gemakkelijk contact met jongeren, voert goede gesprekken en kan hen spiegelen.
Je vindt het leuk om het project Social Bowl verder uit te denken en op te zetten.
Je bent goed in het houden van overzicht en werkt gestructureerd.
Je durft leidend te zijn in vergaderingen en houdt de doelen voor ogen.
Je hebt interesse in de landelijke ontwikkelingen van de MDT en beleid.

www.netwerknieuwrotterdam.nl

Wat wij jou bieden:
Netwerk Nieuw Rotterdam is een innovatieve en groeiende organisatie. We zijn een intern sterk
gemotiveerde groep collega's met oog voor elkaar. Er is een prettige werksfeer. We hebben
maandelijkse teamborrels, lunchen samen en starten de week gezamenlijk. Er is veel ruimte voor
jouw inbreng en persoonlijke groei.
Je wordt betaald conform de CAO Sociaal werk, Schaal 8 en ontvangst in eerste instantie een
jaarcontract.

Solliciteren:
Ben je enthousiast geworden? Stuur jouw C.V. en motivatiebrief uiterlijk woensdag 3 augustus
naar Pauline Calmez, directeur van Netwerk Nieuw Rotterdam. De gesprekken vinden plaats op
woensdag 10 augustus 2022. We zien uit naar jouw reactie.

Pauline Calmez
Oprichter en directeur.

pauline@netwerknieuwrotterdam.nl
tel: 06-8377 5487
(Bereikbaar van maandag t/m donderdag)

www.netwerknieuwrotterdam.nl

