Stichting Plattelands Jongeren Services (Stichting PJS) is de werkorganisatie van o.a. het Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Plattelandsjongeren.nl (PJ.nl) en provinciale (agrarische)
jongerenorganisaties door heel Nederland. Stichting PJS ondersteunt deze jongerenorganisaties bij
de uitvoering van projecten, bestuursactiviteiten en hun administratie.
Stichting PJS zoekt voor een samenwerkingsproject tussen Plattelandsjongeren.nl en NAJK per 1
september 2018 een enthousiaste, ondernemende
Projectmedewerker
24 - 32 uur (m/v)
De functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van een landelijk project. Je bent
betrokken bij de realisatie en wordt daarin begeleid door een projectleider. De belangrijkste
werkzaamheden zijn het organiseren en verzorgen van activiteiten en trainingen, werven en
begeleiden van vrijwilligers en deelnemers, verslaglegging en communicatie rondom de
projectactiviteiten.
Wij zoeken
een doortastende en initiatiefrijke projectmedewerker die:
- minimaal hbo werk- en denkniveau heeft;
- beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
- gevoel heeft voor projectmatig werken;
- aantoonbaar ervaring heeft met het geven en organiseren van activiteiten en trainingen;
- ervaring heeft in het werken met jongeren en/of vrijwilligerswerk;
- bereid is om ’s avonds te werken;
- zelfstandig kan werken en in bezit is van rijbewijs en bij voorkeur een auto;
- het leuk en belangrijk vindt een bijdrage te kunnen leveren aan een goede toekomst voor
de plattelandsjongeren;
Wij bieden
- een functie voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging;
- zelfstandig, uitdagend en afwisselend werk in een enthousiast team;
- doorgroeimogelijkheden in de toekomst
- uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Sociaal Werk (schaal 8).
Standplaats
Utrecht. Daarnaast wordt er op locatie door het hele land gewerkt en is er (gedeeltelijk) de
mogelijkheid tot thuiswerken.
Informatie en solliciteren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cilia Daemen via cdaemen@stichting-pjs.nl of
030-2769869. Sollicitaties inclusief CV kunnen per mail verstuurd worden aan Stichting PJS via
cdaemen@stichting-pjs.nl en dienen uiterlijk woensdag 22 augustus binnen te zijn.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 27 en dinsdag 28 augustus.
Meer informatie over Plattelandsjongeren.nl, NAJK en Stichting PJS kun je vinden op:
www.plattelandsjongeren.nl
www.stichting-pjs.nl
www.najk.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

