Vacature  projectmedewerker  GoldenSports  11-‐3-‐2019  
  
Over  Stichting  GoldenSports  
Stichting  GoldenSports  is  een  sociaal  initiatief  dat  sinds  2014  bestaat.  We  hebben  de  interventie  
GoldenSports  ontwikkeld  :  samen  buiten  sporten  en  bewegen  voor  55+.  We  willen  bereiken  dat  
ouderen  hun  buurtgenoten  leren  kennen  en  fysiek  en  mentaal  fit  blijven,  ook  om  gezond  thuis  te  
kunnen  blijven  wonen.  Het  concept  van  GoldenSports  wordt  momenteel  toegepast  op  20  locaties  in  
Amsterdam  en  daar  buiten.  Ons  streven  is  dit  aantal  de  komende  jaren  sterk  uit  te  breiden  en  wel  tot  
150  locaties  verspreid  over  Nederland  in  2024.  GoldenSports  is  een  sterk  groeiende  en  dynamische  
organisatie,  zie  www.goldensports.nl.  We  doen  mee  aan  het  Groeiprogramma  van  het  Oranje  Fonds.  
We  hebben  een  gedreven  en  enthousiast  team,  waarin  op  dit  moment  ruimte  is  voor  uitbreiding.  We  
zoeken  een  enthousiaste,  creatieve,  zelfstandig  werkende  projectmedewerker.  Affiniteit  met  ouderen,  
bewegen  en  ontmoeten  is  een  must.  
  
We  zoeken  per  1-‐5-‐2019  een  ervaren  projectmedewerker  
  
Wat  houdt  het  werk  in?  
Je  werkt  samen  met  de  initiatiefnemer  Leonie  Everts  en  haar  team  aan  de  groei  van  GoldenSports.  Dit  
zijn  je  taken:    
•   Uitvoeren  van  marketing  plan  
•   Bijdragen  aan  de  inhoudelijke  ontwikkeling  van  GoldenSports  
•   Ondersteunen  bij  fondsaanvragen  
•   Bijhouden  social  media  
Bij  goed  functioneren  bestaat  de  mogelijkheid  om  door  te  groeien  tot  projectleider.  
  
Wat  bieden  wij  jou?  
Je  maakt  deel  uit  van  een  jonge  snel  groeiende  organisatie.  GoldenSports  krijgt  dat  steeds  meer  naamsbekendheid  en  
kan  met  jouw  hulp  verder    groeien.  Je  krijgt  de  kans  om  ervaring  op  te  doen  in  sociaal  ondernemerschap.  
Onze  lijnen  zijn  kort  en  we  hebben  een  hands-‐on  mentaliteit.    
Je  werkt  minimaal  14  uur  per  week,  voorlopig  op  zzp-‐basis  of  payroll.  
  
Standplaats  
Je  werkt  ten  minste  50%  van  je  werktijd  op  het  kantoor  van  GoldenSports  in  de  Tuinstraat  in  Amsterdam.  
  
Functie  eisen:  
•   Minimaal  3  jaar  ervaring  met  projecten  en  projectondersteuning  
•   Ten  minste  een  afgeronde  HBO  opleiding.  
•   Ervaring  in  het  sociale  domein  
•   Goede  schrijfvaardigheden    
•   Ervaring  met  social  media  
•   Kennis  en  ervaring  met  fondsenwerven  
•   Handig  met  MS-‐Office,  Mailchimp  en  CMS  (wordpress)  
  
Zijn  dit  jouw  kwaliteiten?  
•   Sociaal  vaardig    
•   Nieuwsgierig  
•   Teamspeler  
•   Zorgvuldig  en  planmatig  
  
Stuur  je  motivatiebrief  en  je  cv  voor  3-‐4-‐2019  naar  info@goldenSports.nl  ter  attentie  van  Leonie  
Everts.  Op  9  april  as.  vinden  de  sollicitatiegesprekken  plaats.  

