Vacature Assistent Projectleider Dynamo Jeugdwerk
Dynamo Jeugdwerk is een creatief platform voor jong (nog te ontdekken) talent. Een jongere platform
met de werkwijze inspireren, leren, werken. Dynamo Jeugdwerk maakt zich sterk voor jongeren! Het
ontwikkelen van talenten staat daarbij voorop, waarbij we samen vanuit kansen én vanuit de passie
van de jongeren zelf bouwen aan hun toekomst. En daarmee natuurlijk ook aan de toekomst van
Eindhoven.
Om talenten de ontdekken en te ontwikkelen heeft Dynamo Jeugdwerk een gevarieerd aanbod aan
projecten voor jongeren en voor een aantal van deze projecten zijn wij op zoek naar stagiaires die de
projectleiders willen ondersteunen om deze projecten tot een succes te maken!
Wil jij als je klaar bent met je studie werken als projectleider voor jongerenprojecten? Dan is dit je kans
om je breed te ontwikkelen. Tijdens deze veelzijdige stage als assistent projectleider krijg je de kans
om mee te werken aan verschillende projecten. De projecten waar aan jij mee werkt zijn:
-

-

-

-

Doe Je Ding: het begeleiden van jongeren met het organiseren van activiteiten die zij zelf
bedenken. Voorbeelden hiervan zijn, muziekevenementen, theaterworkshops voor kinderen,
longboardworkshops en festivals, Rolstoeldansen met ouderen etc…
Jouw taken tijdens dit project: Organiseren van de Kick Off in Dynamo, uitvoeren van de Doe
Je Ding toolkit in klassen op mbo scholen, begeleiden van groepen, werven van nieuwe
deelnemers op allerlei leuke plekken in Eindhoven, registratie werkzaamheden.
Stack Je Money: Uitzetten van een project in Best dat gericht is op ‘het voorkomen van
schulden bij jongeren’. Van begin tot eind opzetten van project, contact met scholen,
organiseren van workshops, begeleiden van jonge deelnemers, bedenken en uitvoeren van
wervingsacties, organiseren van een groot Kick Off evenement.
Young Makers: een nieuw project dat per 1 september in Eindhoven zal starten, gericht op het
aan leren van werknemerskills (jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt).
Werkzaamheden het werven van deelnemers, organiseren van de Kick Off, begeleiden van
jongeren tijdens workshops waarin zij hun talenten leren ontdekken en werknemerskills
ontwikkelen, intake gesprekken voeren en jongeren selecteren voor deelname.
Link2Work040: dit project is net zoals Young Makers gericht op het aan leren van
werknemerskills maar dan voor jongeren met een afgeronde opleiding. Via Link2work040
worden zij begeleid naar werk, denk daarbij aan sollicitatie trainingen, het schrijven van een
goed cv etc. Als zij alle fase hebben doorstaan kunnen ze voorgesteld worden aan
verschillende werkgevers.

Wie zoeken wij?
Zit jij op het HBO (liefst 3de jaars) en is het jou droom om later als projectleider met jongeren aan het
werk te gaan bij een leuke organisatie? Wil je een veelzijdige stage waar je jezelf klaar kunt stomen
voor het echte werkveld? Dan kun je bij ons je ei kwijt. Wij zoeken iemand die graag zelfstandig werkt,
het fijn vindt om vrijgelaten te worden met een kritische blik mee kijkt en eigen input kan geven.
Werkdagen en uren zijn variabel in te vullen, wel is het belangrijk dat je af en toe ook ’s avonds en in
het weekend beschikbaar bent.
Kijk voor meer informatie eens op www.dynamojeugdwerk.nl onder de verschillende pijlers vind je
meer informatie over alle projecten.
Interesse?
Stuur je motivatie en cv naar Boukje van der Zijden b.vd.zijden@dynamojeugdwerk.nl en voor vragen
kun je altijd even bellen 0651963221rk
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