
 
 

Voor ons coördinatorenteam zijn wij per 1 juli 2021 op zoek naar een: 
 

Inspirerende 
Project coördinator/Meewerkend teamleider 

(20 uur per week)  

 

Ben jij een verbinder die houdt van aanpakken? Heb je affiniteit en ervaring met jongeren en wil 
je met hen Pijnacker-Nootdorp mooier maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!   

Netwerk Young Connection wil blijven investeren in een plek voor jongeren waar  jongeren gezien 
worden en zich verder kunnen ontwikkelen. Om dit te kunnen doen én de toekomstplannen van 
Netwerk Young Connection verder vorm te geven zoeken wij een Project coördinator/Meewerkend 
teamleider vanaf 1 juli 2021.  

Je onderschrijft de visie van Netwerk Young Connection en je vindt het leuk om onderdeel te zijn 
van een jonge en groeiende organisatie met een warm team van (met jou erbij) drie part-timers.  
Wij bouwen aan een beweging van jongeren van 15 tot 30 jaar die hun talenten inzetten in 
projecten gericht op kwetsbare mensen: Eenmalig of regelmatig, individueel of met een groep.   

Jouw streven is om Netwerk Young Connection duidelijk op de kaart te zetten binnen Pijnacker-
Nootdorp. Voor het werven van fondsen voor de projecten die Young Connection uitvoert, draai jij 
je hand niet om. Je bent in staat om jongeren aan te moedigen om zich aan te sluiten bij Young 
Connection en je hebt oog voor hun talent. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de, 
voor de organisatie relevante, interne en externe contacten. Naast dat je actief aan de slag gaat met 
jongeren ben je ook in staat je teamleden te enthousiasmeren en coachen om het beste uit zichzelf 
te halen.  

Wat ga je doen? 

● Je geeft leiding aan én werkt mee in een team van coördinatoren 
● Je denkt samen met het bestuur na over de toekomstvisie van Netwerk Young Connection 
● Je stelt een jaarplan, begroting en jaarverslag op en stemt dit af met bestuur 
● Je schrijft fondsen aan voor de projecten die Netwerk Young Connection uitvoert 
● Je monitort resultaten en lopende in- en uitgaven 
● Je bent het aanspreekpunt voor bestuur, ambassadeurs en partners 
● Je werft jongeren om zich aan te sluiten bij Netwerk Young Connection 
● Je werft nieuwe samenwerkingspartners  
● Je matcht jongeren aan een vrijwilligersplek die bij hen past 
● Je begeleidt jongeren door middel van persoonlijke coaching, intervisie en groepstraining 
● Je bouwt mee aan een stevig netwerk in Pijnacker-Nootdorp  

  



Wat neem je mee? 
 
Binnen het team ben je de daadkrachtige, inspirerende en verbindende leider. Je hebt een 
enthousiasmerende en empathische persoonlijkheid en je bent op zoek naar betekenisvol werk. In 
jouw rol als Project coördinator/Meewerkend teamleider beschik je over: 
 

● Kennis over fondsenwerving en subsidieaanvragen 
● Een grote interesse en ervaring in het werken met jongeren en hun belevingswereld 
● Leidinggevende en organisatorische kwaliteiten 
● Een zelfsturende en zelfstandige manier  van aanpakken 
● De kwaliteiten om mensen met elkaar te verbinden en te netwerken 
● Presentatie skills  

 
Je bent enthousiast, proactief, flexibel en een echte doorzetter. Je laat je niet makkelijk uit het veld 
slaan, maar zoekt naar creatieve oplossingen. Daarnaast heb je HBO werk- en denkniveau. 
 
Het is een pré als je goed bekend bent met het maatschappelijke werkveld in Pijnacker Nootdorp.   
 

Wat bieden wij?  

Een unieke en uitdagende baan waarin je van betekenis kunt zijn voor Pijnacker Nootdorp. In de functie 
krijg je de mogelijkheid mede vorm te geven aan visie en beleid van een non-profit organisatie. Je hebt 
daarbij de ruimte om je uren flexibel in te zetten en werkt samen met een betrokken team van 
enthousiaste coördinatoren en bestuurders.  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zorg en Welzijn. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste 
instantie aangeboden voor een jaar. 

Word jij hier enthousiast van en zie jij jezelf als Project coördinator/Meewerkend teamleider binnen 
Netwerk Young Connection? Stuur dan je motivatiebrief en CV op voor 1 april 2021 naar 
info@youngconnection.nl.  

Voor vragen kun je contact opnemen met Sanne Meulemans, tel: 06-15417900.  
Meer info: www.youngconnection.nl 

 

http://www.youngconnection.nl/

