Projectcoördinator/psycholoog/orthopedagoog voor FAS-maatjesproject
Net klaar met je studie en opzoek naar een interessante baan buiten de directe zorg, op het
grensvlak van hulpverlening, kunst, educatie, en maatschappij? Of al wat ervaring opgedaan
in de gezondheidszorg en erachter gekomen dat je je kennis op een andere manier wilt
inzetten? Hou jij er bovendien van om projecten op te zetten die het verschil maken in het
persoonlijk leven van mensen, door ze te helpen, verbinden en ondersteunen? Dan is de
functie van coördinator voor het FAS-project waarschijnlijk iets voor jou.
In het FAS-project vertellen we het verhaal van kinderen en volwassen met Foetaal Alcohol
Syndroom (FAS) en hun omgeving. FAS wordt veroorzaakt door alcoholgebruik tijdens de
zwangerschap en heeft een grote invloed op zowel fysieke als mentale processen. Kinderen
met FAS zijn vaak ongeremd, super spontaan, naïef maar ook heel creatief en fantasierijk.
Bovenal is het een groep die wel wat extra aandacht en steun kan gebruiken. Dat is de reden
dat we een landelijk maatjesproject hebben opgezet.
Belangrijkste taak van de coördinator die we zoeken is kinderen/jongvolwassenen met FAS,
ouders/verzorgers en maatjes (vaak studenten met een zorg achtergrond) te ondersteunen.
Daarnaast bestaan de werkzaamheden bijvoorbeeld uit het organiseren van een
ontmoetingsdag, het creëren van een community, het schrijven van verhalen en mede
produceren en verspreiden van deze content, het regelen en geven van colleges, plannen
van exposities, overleggen met andere organisaties en partners. Het contact leggen en
onderhouden met kinderen/jongvolwassenen met FAS, ouders/verzorgers, maatjes en
professionals binnen de zorg- en educatiesector staat centraal in deze functie.
Wat wij zoeken?
• WO denk- en werkniveau, met achtergrond psychologie, pedagogiek of soortgelijk.
• Aantoonbare ervaring met projectmanagement: gestructureerd werken, creatief in het
vinden van oplossingen, ziet kansen, durft te vragen, buiten kaders durven denken en
ondernemend.
• Je maakt gemakkelijk contact met kinderen, ouders en/of studenten, met empathie en
humor.
• Je weet wat er nodig is professionals te bereiken, informeren en enthousiasmeren.
• Uitstekende schrijfvaardigheid, zowel op een speelse luchtige en directe manier als
gestructureerde manier kunnen schrijven.
• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving.
• Starter of paar jaar werkervaring. Per direct beschikbaar (aanvangsdatum uiterlijk 1
januari, maar bij voorkeur eerder).

Wat bieden wij?
• Werken aan projecten met maatschappelijke impact, contact met interessante,
boeiende en dankbare doelgroep.
• Je komt terecht in een sociaal en creatief team.
• Salaris conform non-profit sector, leeftijd en ervaring, ca 36 uur.
• Grote vrijheid om mede vorm te geven aan projecten.
Sollicitatieprocedure
Stuur je CV en persoonlijke motivatiebrief zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 16 november
naar info@wittebos.nl of bel 020-2212960.

