Projectleider
ANDERS

Nijmegen

Vacature
Projectleider ANDERS Nijmegen 20-32 uur
Het werk van ANDERS groeit en gaat ook van start in de regio Nijmegen! Voor de opbouw van dit nieuwe
ANDERS netwerk zoeken wij een enthousiaste projectleider / kwar ermaker. Een collega die geloo in
onze beweging van geven en die samen met de ondernemers en het maatschappelijk veld dit werk wil
opbouwen en ontwikkelen in de regio Nijmegen. Ben jij die pionier met dat ondernemende en sociale
hart? Lees dan verder!

S ch ng ANDERS
Sinds 2015 verbindt S ch ng ANDERS, vanuit een christelijke levensvisie, op verschillende loca es in het
land de hulpvragen van kwetsbare inwoners aan lokale ondernemers die met eigen producten en
diensten in ac e komen. Vervolgens wordt ook elke ontvanger van een ondersteuning uitgedaagd tot
een goede daad aan iemand anders. Dit noemen wij de Pay it Forward. Want iedereen is van waarde in
deze samenleving. Op deze manier maken we mensenlevens nóg mooier en bouwen we samen aan een
beweging van geven. Een vernieuwende en concrete manier om invulling te geven aan naastenliefde.
Bekijk hier een lmpje met een pitch voor de bestaande werkwijze van ANDERS in Nederland:

S ch ng ANDERS Rijk van Nijmegen
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Door de steun van onder andere de gemeente Nijmegen kunnen we in 2022 aan de slag met een nieuw
ANDERS netwerk voor de regio Rijk van Nijmegen. Een geweldige kans om de ondernemers in de regio
Nijmegen te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en hulpvragen van de meest kwetsbare
inwoners. Een nieuwe manier om te bouwen aan verbinding en cohesie in de stad. De kwar ermaker
die wij zoeken gaat zelfstandig aan de slag in Nijmegen. Hij/zij bouwt aan een netwerk van betrokken
ondernemers, wer een bestuur voor de nieuwe op te richten s ch ng, enthousiasmeert het lokale
maatschappelijk veld, en coördineert de hulpvragen die worden gedeeld rich ng een succesvolle match
met een ondernemer uit de regio.

Klik hier voor onze persoonlijke introductie

Hoe gaan we te werk?
Als projectleider ga ja zelfstandig van start in de nieuwe regio. Je krijgt de opdracht om vanuit Nijmegen
dit nieuwe netwerk op te bouwen en in beweging te krijgen. Je krijgt vanuit s ch ng ANDERS NL de
training en coaching om lokaal aan de slag te gaan. Voor de start staan we open voor zowel een
dienstverband met ANDERS als een ZZP samenwerking. Nadat de s ch ng is opgestart, de eerste
ondernemers zijn geac veerd en de eerste hulpvragen zijn gematcht bouw je verder aan de s ch ng voor
een groot bereik in de stad en de regio.

Wat verwachten we van jou
• Je hebt een hart voor mensen in armoede en a niteit met het bedrijfsleven
• Je bent een maatschappelijk betrokken en ondernemend persoon die de missie en visie van ANDERS
volmondig kan onderschrijven
• Je beschikt over een sterk netwerk in de regio Nijmegen
• Je kunt goed zelfstandig werken
• Je hebt ervaring in sales en acquisi e
• Je hebt ervaring als projectcoördinator, kwar ermaker of soortgelijke func e
• Je beschikt over sterke communica eve skills in spreken en schrijven
• Je kunt op HBO werk- en denkniveau func oneren

Wat bieden wij jou
• Een veelzijdige en uitdagende func e in een maatschappelijk betrokken organisa e
• Training en begeleiding voor het uitvoeren van de func e
• Salarisindica e: €2800 op basis van full me dienstverband

Interesse?
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• Stuur vóór 1 mei een bericht aan solliciteren@s ch nganders.nl waarin je ons door middel van een CV
en mo va e overtuigt om persoonlijk kennis te maken.

