VACATURE
Projectleider YourCube Ede
Omvang: 26 uur per week
Ingang: Per direct
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het project YourCube in Ede om zo
jongeren de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en wat voor een ander te betekenen.
YourCube Ede
YourCube Ede biedt jongeren tussen de 14 – 27 jaar uit Ede de kans om van betekenis te zijn in de samenleving
door ze een waardevolle ervaringsplek te bieden die bij hen past. Daarbij wordt samengewerkt met
verschillende organisaties en scholen. De jongeren gaan aan de slag met het doen van vrijwilligerswerk en
hierbij ontvangen ze begeleiding en training. Zo zijn ze van betekenis voor een ander en doen tegelijkertijd
nieuwe leerervaringen op. Op basis van de aanwezige kwaliteiten, interesses én beschikbare tijd wordt er een
traject op maat gerealiseerd. De verworven kennis en ervaring is waardevolle bagage voor het verder
vormgeven van hun toekomst. Daarnaast krijgen ze na het uitvoeren van 80 uur vrijwilligerswerk een Europees
erkend certificaat.
Achtergrondinformatie:
Het project YourCube wordt in Ede uitgevoerd als onderdeel van Netwerk Dien je Stad. Dit
jongerenvrijwilligersnetwerk inspireert, faciliteert en begeleidt jongeren om zich in te zetten voor hun
stadsgenoten in eenzaamheid of in een kwetsbare situatie. Ze bieden ondersteuning op de manier die bij hen
past en zijn zo van betekenis voor de mensen uit hun stad die dat nodig hebben.
De YourCube is ontwikkeld door Inspiratienetwerk TijdVoorActie. YourCube is de verbindende schakel waar
jongeren kunnen inpluggen om te ontdekken waar ze zich maatschappelijk kunnen en willen inzetten. Ook
organisaties, scholen en gemeentes kunnen zich aansluiten bij YourCube. De energie die binnen YourCube
ontstaat brengt een blijvende beweging op gang van jongeren die van betekenis zijn voor de samenleving.
Vanaf 2020 is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in Nederland officieel van start. Het doel: jongeren de kans
geven om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving en daardoor hun talenten te ontwikkelen en anderen
te ontmoeten.
Beschrijving van jouw rol
Je hebt affiniteit met jongeren, weet op een laagdrempelige manier met hen in contact te komen, bent
betrokken bij hun leefwereld en weet jongeren positief te activeren.
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoer van het project. Je weet het project verder vorm te
geven, uit te bouwen en daarbij samen met je team de gestelde doelstellingen te behalen.
Je werkt samen met vele lokale en landelijke samenwerkingspartners. Je hebt de skills om contacten te
onderhouden en je netwerk te vergroten. Je bent pro actief bezig om jongeren en samenwerkingspartners
enthousiast te maken en bij het project te betrekken. Je kan zelfstandig werken maar weet ook leiding te geven
aan het project en je teamleden.
Je hebt visie op jongeren, hun toekomst, ontwikkeling en hoe ze van betekenis zijn voor de samenleving. Je
weet vanuit deze visie en missie uit het project richting te geven.

Functieprofiel:
-

Je bent daadkrachtig
Je werkt vanuit je hart en hebt zicht op eigen handelen
Je bent flexibel en creatief
Je bent pro-actief, zelfstandig en initiatiefrijk
Je kan netwerken en weet verbinding te zoeken met verschillende partijen op verschillende niveaus,
zowel landelijk als lokaal
Je maakt makkelijk verbinding met mensen en weet te enthousiasmeren
Je bent een generalist
Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau
Je hebt goede organisatorische eigenschappen en weet overzicht te houden in de diversiteit aan
werkzaamheden
Je hebt visie, kan toekomstgericht werken en hebt oog voor mogelijkheden
Je weet dit te vertalen in verantwoording en verslaglegging
Je staat stevig in je schoenen en weet je weg te vinden in een dynamische werkomgeving

Wat hebben we te bieden
-

Vrijheid om met je eigen creativiteit en visie dit project vorm te geven
Je hebt als onderdeel van de landelijke maatschappelijke diensttijd de kans om dit project verder op te
bouwen en zo Edese jongeren de kans te bieden te bouwen aan hun toekomst
Een uitdagende werkplek
Werkdagen en -tijden in overleg
Een team van enthousiaste collega’s.
Mogelijkheid om je persoonlijk en werk gerelateerd te ontwikkelen.
Salaris en aan aanvullende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk

Jouw motivatie en CV ontvangen we graag voor 6 januari 2021. Deze mag je sturen naar
personeel@dienjestad.nl. De sollicitatiegesprekken zijn ingepland op de middagen van 12 en 13 januari 2021.
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Marieke van der Heide, telefoonnummer 06
58070556
www.dienjestad.nl/yourcube/

