Move laat kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de
maatschappij. Dit doen wij door deze kinderen te koppelen aan studenten. In een kortlopend project
leren ze elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen
verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun
buurt een boost. Op deze manier laten we kinderen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.
Move is in 2009 opgericht, werkt inmiddels in zeven steden en heeft de ambitie om eind 2017 in alle
grote studentensteden van Nederland actief te zijn. Wil jij helpen deze ambitie te realiseren? Wij
zoeken enthousiaste studenten of net-afgestudeerden uit Enschede die de uitdaging aan willen gaan
om Move-projecten in hun stad op te starten. Ben jij ambitieus, heb je leiderschapskwaliteiten en ben
je toe aan een mooie uitdaging? Dan is werken bij Move iets voor jou!
We zoeken twee nieuwe collega’s voor de functie van:

Trainee projectcoördinator Enschede
12 uur per week, 6 maanden, uitzicht op dienstverband

Over de functie:
Als trainee projectcoördinator word je samen met je collega opgeleid voor het opstarten en draaiende
houden van de Move-organisatie in Enschede. Je sluit partnerschappen met relevante organisaties in
de stad, verbindt de diverse projectpartners, creëert de randvoorwaarden voor Move-projecten en
begeleidt de studenten in de projectuitvoer. In deze functie ben je daarom verantwoordelijk voor:
 Mobiliseren van betrokken partijen voor een Move-project: scholen, studentenverenigingen
en maatschappelijk partners zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, de gemeente of
het lokale bedrijfsleven;
 Vinden van financiering voor de projecten;
 Coördineren en vormgeven van Move-projecten met alle betrokkenen;
 Trainen en coachen van betrokken studenten;
 Monitoren en evalueren van de projecten;
 Relatiebeheer met alle betrokken partijen;
 Opbouwen van netwerk en het lokaal verankeren van de projecten.
Wij bieden:
 Zes maanden intensieve begeleiding;
 Coaching, training en opleiding door professionele partners;
 Peer-to-peer support van ervaren Movers;
 Een zeer dynamische, leergierige en snelgroeiende organisatie;
 Jonge, enthousiaste en ondernemende collega’;
 Een vergoeding van €100 per maand en uitzicht op indiensttreding bij goed functioneren na
een half jaar.
Wij zoeken:
 Student of net afgestudeerd (HBO/WO) en woonachtig in Enschede (harde eis);
 Connecties en relevant netwerk in Enschede;
 Commercieel inzicht om lokaal inkomsten te kunnen genereren voor onze projecten;
 Zelfstandig werkend, energiek en gedreven;
 Flexibel: vermogen om snel te schakelen betreffende inhoud en inzet van tijd;
 Communicatief vaardig: helder en effectief afspraken kunnen maken;
 Pro-actief en meedenkend over de richting van de lerende organisatie Move;
 Ervaring met projectmatig werken is een pré.
Meer informatie en reacties:

Voor meer informatie over de functie kun je via e-mail contact opnemen met Renske Oosterwijk via
renske@stichtingmove.com. Je korte reactie, waarin je duidelijk aangeeft waarom juist jij een
geschikte kandidaat voor deze functie bent, kun je inclusief je CV tot uiterlijk 21 september 2016
mailen naar werkenbij@stichtingmove.com t.a.v. Renske Oosterwijk.
Op donderdagmiddag 29 september organiseren we een eerste selectiemiddag in Enschede. Op
woensdag 5 oktober organiseren we vervolgens de tweede (en laatste) ronde sollicitatiegesprekken
met kandidaten. De traineeship start per 20 oktober met vijf verplichte trainingsdagen (20, 21, 27, 28,
31 oktober) in Utrecht.
Voor meer informatie over onze organisatie kijk op onze website www.stichtingmove.com

