Wil jij een bijdrage leveren aan het fysiek en mentaal sterker maken van meiden met een
vluchtelingenachtergrond door de inzet van sport en bewegen?

Vrouwenplatform Carree zoekt voor het project Wereldmeiden een
projectleider!
Wereldmeiden
ZonMw heeft Vrouwenplatform Carree aangemerkt om het Actieprogramma Maatschappelijke
Diensttijd uit te voeren middels het proeftuin-project Wereldmeiden. De Rijksoverheid wil de
talenten van jongeren inzetten als diensttijders (MDT-ers) om de samenleving sterker te maken.
De jongeren kunnen iets leren en tegelijkertijd bijdragen aan de maatschappij. In het proeftuinproject Wereldmeiden gaan meiden die al een langere ervaring als vluchteling in Nederland
hebben, samen met Nederlandse meiden uit sportclubs en beweegclubs, vluchtelingen meiden
die nog maar net in Nederland wonen ondersteunen door samen met hen te sporten en te
bewegen. Het project zal worden uitgevoerd in Overijssel in samenwerking met de organisaties
Sportservice Overijssel, ISK Almelo en Vluchtelingenwerk Oost Nederland.
Wat ga je doen als projectleider?
▪ Opzetten en coördineren van het project Wereldmeiden en aansturen van het
projectteam.
▪ Netwerk opzetten van toeleveranciers voor de deelnemers en sportclubs.
▪ Werving, selectie en intake van deelnemers en MDT-ers.
▪ Organiseren en geven van trainingen en workshops voor de deelnemers en MDT-ers.
▪ Koppeling tot stand brengen van deelnemers met de MDT-ers.
▪ Bijeenkomsten organiseren voor werving en introductie van deelnemers en MDT-ers.
▪ Contactpersoon en kennisbank voor deelnemers, MDT-ers en deelnemende organisaties.
▪ Het uitvoeren van een 0-meting en eindmeting en monitoring van proces en resultaten.
▪ Budget- en resultaatverantwoordingsrapportage aan samenwerkingspartners en
dagelijks bestuur van Vrouwenplatform Carree Overijssel.
Wat vragen wij?
▪ HBO werk- en denkniveau.
▪ Heeft kennis van de sociale kaart en sportwereld in Overijssel en heeft een breed
maatschappelijk netwerk.
▪ Heeft affiniteit met sport en jongeren.
▪ Heeft aantoonbare ervaring met het initiëren en aansturen van processen/projecten en
bezit organisatorische vaardigheden.
▪ Heeft ervaring met het coachen en trainen van vrijwilligers.
▪ Is in staat om zelfstandig te werken en samen te werken met de andere projectleiders en
het dagelijks bestuur van Vrouwenplatform Carree Overijssel.
▪ De functie betreft 24 uur per week waarbij een zekere mate van beschikbaarheid en
flexibiliteit verwacht wordt .
▪ In bezit van eigen auto.
▪ Onderhoudt in- en externe contacten op operationeel en tactisch niveau.

Competenties:
• Plannen en organiseren.
• Analytisch vermogen.
• Coachen.
• Initiatief nemen.
• Communicatief sterk.
Arbeidsvoorwaarden:
Salarisindicatie is schaal 9 CAO Welzijn. Datum van indiensttreding is 25 februari 2019.
Informatie:
Voor meer informatie en vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jojanne
Lageveen (Bureau coördinator) via jlageveen@vpcarree.nl of 06-15258350.
Sollicitatieprocedure:
Heb je belangstelling voor deze functie richt dan jouw sollicitatiebrief met CV voor 12 februari
aan Jojanne Lageveen (Bureau coördinator) via jlageveen@vpcarree.nl. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 en 14 februari.
Wie zijn wij?
Het Vrouwenplatform Carree wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en sociale positie
van vrouwen en meiden in Overijssel. Wij doen dit door het verstrekken van informatie en
advies, het aan de orde stellen en bespreken van maatschappelijke problemen waarmee
vrouwen te maken hebben en het stimuleren van maatschappelijke (waaronder politiekbestuurlijke) participatie door vrouwen.

