Projectleider/coördinator impact storytelling
Wij zijn per direct op zoek naar een projectleider/coördinator impact storytelling die ons team
komt versterken en een belangrijke rol wil spelen bij het verder laten groeien, opzetten en
uitvoeren van onze projecten.
Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van journalistiek, kunst en maatschappij.
Het persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. Echte verhalen van echte mensen die iets te
vertellen hebben. Twee voorbeelden van onze projecten zijn:
Alles Goed (www.allesgoed.org) helpt het stilzwijgen rond depressie te doorbreken. Alles Goed is een
interactief multimediaal platform in ontwikkeling. Het bestaat uit verhalen, foto’s, videogesprekken, een
boek en een rondreizende expositie.
Het FAS-project (www.fasproject.nl) is een groot multimediaal project over kinderen die beschadigd
zijn doordat hun moeder heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Het project bestaat o.a. uit
participatie- en maatjesprojecten, boeken, films, exposities, presentaties, E-learnings en campagnes.
Mogelijke werkzaamheden:
• Het produceren én initiëren van nieuwe content zoals films, verhalen en informatiemateriaal
en het verspreiden hiervan
• Coördineren en schrijven van boeken, lesmateriaal, blogs en websiteteksten
• Brainstorms opzetten en begeleiden, creatieve ideevorming
• Samenstellen, briefen en aansturen van creatieve team(leden)
• Planontwikkeling, schrijven van plannen, aanvragen en fondsenwerving
• Organiseren colleges, exposities en bijeenkomsten
• Begeleiding van maatjes (studenten) van kinderen
• Vergroten naamsbekendheid, sociale media en media contacten onderhouden en inzetten en
bouwen aan een betrokken community
Wat wij zoeken?
• WO denk- en werkniveau, aantoonbare relevante werkervaring
• Kennis van maatschappelijke thema’s en organisaties, zoals overheid, zorg en GGZ
• Je hebt affiniteit en voelt je persoonlijk betrokken met de onderwerpen van Het Witte Bos
• Je bent in staat een project te leiden en houdt van presenteren
• Je bent sensitief, sociaal vaardig en maakt makkelijk contact met mensen en organisaties
• Je schrijfvaardigheid en redactionele vaardigheden zijn uitstekend
• Je bent creatief, zit vol ideeën en weet dit om te zetten in haalbare plannen
• Je kunt commercieel denken. Je ziet kansen en durft te vragen
• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving
Wat bieden wij?
• Je komt terecht in een team van creatievelingen
• Werken aan projecten met maatschappelijke impact
• Salaris conform leeftijd en ervaring voor sociale/culturele sector
• In eerste instantie tijdelijk contract
• 32-40 uur
• Grote vrijheid om mede vorm te geven aan multimediale projecten
Sollicitatieprocedure
Stuur je CV en motivatiebrief naar allard@wittebos.nl.

