Projectleider FAS-project (32-36 uur)
Ben je goed in begeleiden, enthousiasmeren en wil je een grote impact maken op de levens
van kinderen met Foetaal Alcohol Syndroom? Kun jij het overzicht bewaken en planmatig
werken? Wij zijn op zoek naar iemand die ons team komt versterken en een belangrijke rol
wil spelen in het opzetten en uitvoeren van het FAS-project.
Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van storytelling en maatschappij. Het
persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. Echte verhalen van echte mensen die iets te
vertellen hebben. De missie van het Witte Bos is om onderbelichte maatschappelijke kwesties onder
de aandacht te brengen.
Het FAS-project (www.fasproject.nl) is een multimediaal project over kinderen die beschadigd zijn
doordat hun moeder heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Het project bestaat o.a. uit
maatjesprojecten, boeken, films, exposities, presentaties, E-learnings en campagnes.
We zoeken een projectleider die verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van het maatjesproject
en het onderwijsproject.
De werkzaamheden:
• Samen met de doelgroep (kinderen, ouders, maatjes en professionals) plannen ontwikkelen
en uitvoeren
• Verantwoordelijk voor team dat onderdelen van FAS-project uitvoert
• Werkgroep leiden van ouders, lotgenotencontact, informatie-uitwisseling en communitybuilding
• Coördinatie maatjesproject: het zoeken, koppelen en begeleiden maatjes, kinderen en ouders
• Aansturen onderwijsproject: inhoud en organisatie. Een team van ervaringsdeskundigen en
maatjes geeft deze colleges
• Vergroten van de naamsbekendheid
• Stimuleren en genereren van (social) media-aandacht
• Meedenken/-werken met andere projecten van Het Witte Bos en mogelijk fondsenwerving
Wat wij zoeken?
• WO denk- en werkniveau, bij voorkeur met een zorgachtergrond en pedagogische kennis
• Je begrijpt de doelgroep, weet wat ze nodig hebben en dit kan vertalen naar plannen
• Ervaring met projectorganisatie, zelfstandig en resultaatgericht
• Creatief in het vinden van oplossingen, buiten kaders durven denken en ondernemend
• Ervaring met begeleiding kinderen, ouders en/of studenten, met empathie en humor
• Ervaring met presentatie, makkelijk voor een groep staan
• Je bent goed in het enthousiasmeren van mensen en maakt makkelijk contact
• Goede schrijfvaardigheid
• Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of omgeving
Wat bieden wij?
• Werken aan projecten met maatschappelijke impact
• Je komt terecht in een sociaal en creatief team
• Vergoeding conform non-profit sector, leeftijd en ervaring
• Grote vrijheid om mede vorm te geven aan multimediale projecten
Sollicitatieprocedure
Stuur vóór 20 mei 2021 je CV en motivatiebrief naar info@fasproject.nl.

