Vacature coördinator CODE043 & KCEM
Maastricht
32 uur per week
HBO
CODE043 - KCEM
De vacature betreft de functie van coördinator voor twee stichtingen: Jongerenorganisatie
CODE043 en stichting KCEM (Kennis Centrum Empowerment Maastricht) die zich beiden
richten op empowerment. De stichtingen werken samen en willen de samenwerking verder
vormgeven door gezamenlijk een coördinator aan te stellen.
Stichting CODE043 is de plek waar jongeren van 12 – 25 jaar zich kunnen ontwikkelen
volgens hun eigen ideeën op het gebied van welzijn en cultuur. En is hiermee het platform
met, voor en door jongeren binnen de steeds veranderende en (digitale) jongerencultuur in
Maastricht
Het KCEM is een stichting die mensen via activiteiten en trainingen ondersteund in
emancipatie en empowerment. De activiteiten hebben enerzijds betrekking op het geven
van lessen (Nederlandse Taal aan anderstaligen) en cursussen (Empowerment, Sociale
duurzaamheid en Positieve Gezondheid), anderzijds op het begeleiden van vrijwilligers
(gastvrouwen en huismeesters) richting de arbeidsmarkt.

Functieomschrijving
coördinator CODE043
Je draagt zorg voor de organisatorische en personele aansturing van de medewerkers en
vrijwilligers van CODE043 om doorontwikkeling zoals beschreven in ons strategisch
programma te realiseren.
● Je bent een betrokken en coachende leidinggevende aan jonge vrijwilligers, stagiaires
en professionals
● Je creëert draagvlak en betrekt zowel de eigen organisatie als externe stakeholders in
de doorontwikkeling van CODE0043
● Je ziet toe op een effectieve en flexibele organisatievoering

coördinator KCEM
● Je geeft mede richting aan onderwijs en trainingen; bewaakt mede de kwaliteit van
onderwijs en trainingen
● Je bent mede verantwoordelijk voor de selectie van docenten/trainers die passen bij
de uitgangspunten van het KCEM
● Je ziet toe op een efficiënte en flexibele organisatievoering
1

Hoe ga je te werk en wie ben je?
Bij CODE043 voel je je op je plek in een dynamische organisatie als een verbindende leider
die jongeren en medewerkers in hun kracht zet. Je handelt proactief, bent integer en
daadkrachtig en staat stevig in je schoenen. Je hebt ervaring met projectmatig werken en
weet overzicht te bewaken

Als coördinator van KCEM ben je de verbindende schakel tussen deelnemer/vrijwilliger en
bestuur. Je neemt deel aan het overleg van zowel het docententeam, vrijwilligersteam en het
bestuur. Omdat zoveel mogelijk besluiten binnen het KCEM worden genomen door
deelnemers, coördinator en docenten/trainers en vrijwilligers samen, is de coördinator meer
begeleider en coach dan traditioneel leidinggevende.

CODE043 biedt:
● Een toffe en dynamische werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen
ontwikkeling, initiatief en inbreng
● Een enthousiast team dat elke dag voor de jongeren van Maastricht klaar staat en
waarin samenwerken centraal staat
KCEM biedt:
● De kans de kar te trekken op een uniek scholings-, trainings-, en
begeleidingsorganisatie
● Je dromen te realiseren op het gebied van heel ander onderwijs
● Iets moois te realiseren voor mensen en de maatschappij
● Betrokken docenten en vrijwilligers die meehelpen het KCEM uit te bouwen.
arbeidsvoorwaarden
-

-

-

Een jaarcontract van 32 uur vanaf november, met een proefperiode van een maand.
Aanstelling conform de arbeidsvoorwaarden CAO Sociaal Werk.
Een aantrekkelijk salaris op basis van je opleidingsniveau en relevante ervaringsjaren:
In salarisschaal 9, minimaal 2.884 euro en maximaal 4.252 euro per maand op basis
van een 36-urige werkweek.
Vakantiegeld (8%) en vaste eindejaarsuitkering (13e maand).

Als je bij ons start, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.
Deze verklaring wordt door ons vergoed.
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Direct solliciteren?
Mail je brief en cv dan uiterlijk 16 oktober a.s. aan: roos-marie.bal@kcem.nl t.a.v.
Roos-Marie Bal, voorzitter KCEM.

Voor vragen over de functies kun je terecht bij:
CODE043: projectcoördinator Marie-Claire (mc@code043.nl / 043-3212970) of bestuurslid
Martijn (martijn@code043.nl / 06-19205624)
KCEM: voorzitter Roos-Marie (roos-marie.bal@kcem.nl / 06-15327284)

Reserveer alvast vrijdag 21 oktober a.s. in je agenda. Op deze dag vinden namelijk de eerste
sollicitatiegesprekken plaats.
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