Impact Generator
Vacature EventHands Jongerenwerker

Vacature – Jongerenwerker | 10 uur per week

FESTIVAL COLLEGE
BE THE CHANGE /
Jongeren met de leeftijd tussen de 16 en 27 jaar krijgen de kans een eigen event te
organiseren dat maatschappelijk bijdraagt aan de buurt. Impact Generator biedt hen
met het Festival College de kans om niet alleen iets te betekenen voor de
maatschappij, maar ook voor zichzelf. Tijdens hun Maatschappelijke Diensttijd
zetten zij zich, binnen hun eigen omgeving, vrijwillig in voor een ander.
Op het Festival College volgen ze workshops op het gebied van eventmanagement.
Professionals uit het bedrijfsleven en festival- en evenementenbranche geven ze alle
ins en outs. Daarnaast krijgen ze individuele en groepscoaching om hun sociale en
maatschappelijke skills te versterken. Alles wat ze hier leren, brengen ze meteen in
de praktijk door samen met anderen een eigen evenement te produceren.
Of dit nou een evenement is om racisme in de buurt bespreekbaar te maken of dat ze
voor de bewoners van een verzorgingshuis een feest organiseren om eenzaamheid
tegen te gaan. Ze zetten zich in voor de samenleving, ontwikkelen hun talent,
vergroten hun zelfvertrouwen en ontmoeten mensen met verschillende
achtergronden. Dit alles onder het motto; ‘Impact bepaal je zelf!’

Functieomschrijving
In deze functie houd jij je bezig met het begeleiden van de jongeren die deelnemen aan
het programma “Festival College”. Je zorgt ervoor dat jongeren warm ontvangen
worden en dat zij middels het volgen van workshops en opdrachten, een succesvol
event organiseren dat maatschappelijk bijdraagt aan de buurt. Hiernaast houd jij je,
samen met de projectcoördinator, bezig met het vormgeven van dit programma zodat

dit goed aansluit bij de groep jongeren. Hiernaast houd je extern betrokken partijen op
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij jongeren. Ook geef je belangrijke informatie
betreft de jongeren door aan de projectcoördinator zodat deze goed op de hoogte blijft
van hun behoeftes.
Taken:
● Het ontvangen en begeleiden van de jongeren in het programma Festival
College.
● Het up-to-date houden en aanvullen van de verschillende Social Media kanalen.
● Het in goede banen leiden van de verschillende workshops die de jongeren
krijgen.
● Het bedenken van opdrachten en zorgen dat de workshops toegepast worden
bij het uitvoeren van het event.
● In samenwerking met de projectcoördinator het programma vormgeven en
aanpassen.
● Het registratiesysteem bijhouden.
● Samen met de jongeren zorgdragen voor de organisatie en uitvoer van de
impact genererende evenementen.

Over ons bedrijf
“EventHands biedt een warme werkomgeving met veel vrijheid voor het inbrengen van eigen
ideeën en mogelijkheden. In deze functie bouw je een groot netwerk op in het Amsterdamse
jongeren zorg- en welzijnswerkveld en doe je contacten op met o.a. de gemeente en andere
partners van de organisatie. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en maak je
deel uit van een hecht en ondernemend team met een sterke visie in het jongerenwerk.”
EventHands is een organisatie voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud die aan de
slag willen in de culturele sector en/of festival wereld. Wij leiden op tot
festivalmedewerker en begeleiden bij het vinden van werk en/of aanvullende
opleiding. Gedurende het gehele jaar werken we met de jongeren op verschillende
festivals en evenementen, waar zij allerlei sociale- en werknemersvaardigheden

opdoen. Daarnaast krijgen zij individuele coaching en groepsactiviteiten aangeboden
en komen zij wekelijks samen om te werken aan een eigen evenement.
Op deze manier reikt EventHands een hand uit naar jongeren die vanuit een kwetsbare
positie in onze samenleving hard willen werken aan een betere toekomst!

Wie ben jij?
● Beschikbaar vanaf mei t/m november.
● Beschikbaar op de dinsdag-, en donderdagavonden van 17:00 uur t/m 22:00 uur.
● Beschikbaar op eventdagen.
● Je werkt graag met jongeren van 16 jaar t/m 27 jaar.
● Je hebt affiniteit met het organiseren van evenementen.
● Je bent communicatief sterk.
● Je bent een teamplayer.
● Je bent creatief in het vinden van oplossingen.
● Je kunt droge informatie omzetten in een aantrekkelijk verhaal.
● Goede kennis en beheersing van de verschillende social mediakanalen.
● Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat bieden wij?
● Leuke en dynamische werkplek waar je lekker jezelf kunt zijn.
● Salaris op freelance basis van € 30,- ex btw per uur.
● Een aanstelling voor 5 maanden, verspreid over 6 maanden, met uitzicht op
verlenging.
● Gezellige collega’s die voor je klaarstaan.
● Werkplek dichtbij het Westerpark.
● Ruimte om je eigen input te geven.
● Mogelijkheid een onderdeel te zijn van een breed netwerk binnen het sociaal
domein en de evenementenbranche.

Interesse? Maak een filmpje van maximaal 1:30 minuut waarin je kort vertelt wie je
bent en waarom jij perfect bent voor deze job. Stuur hiernaast ook je C.V. en mail deze
uiterlijk 9 april 2021 naar: sam@eventhands.nl
Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

