Stichting Dignita/Not For Sale Nederland is per 1 februari op zoek naar een

PROGRAMMA COÖRDINATOR
parttime - 0,8 fte

Stichting Dignita/Not For Sale Nederland steunt slachtoffers van mensenhandel en
mensen die risico lopen op uitbuiting, door ze leerwerktrajecten aan te bieden in de
eigen Dignita Academy. Door deze leerwerktrajecten wordt de afstand tot de
arbeidsmarkt en de samenleving verkleind waardoor zij een nieuw perspectief op de
toekomst krijgen. De Dignita Academy wordt ondersteunt door de Dignita
restaurants. Alle winst van de restaurants gaat terug naar de stichting om zo het
trainingsprogramma te kunnen bekostigen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De programma coördinator is een echte spin-in-het-web. Je bent verantwoordelijk
voor de volledige coördinatie van alle trainingen binnen de Dignita Academy. Je
overziet de inhoud van de trainingen en controleert dat de trainingen correct
worden uitgevoerd door de activiteitenbegeleider en trainers. Daarnaast geef je ook
zelf een deel van de lessen. Je doet impactmetingen die onderdeel zijn van de
rapportage die je maakt voor de fondsen die de stichting ondersteunen. Je bent de
contactpersoon voor de partners van de stichting.
De programma coördinator is ook het aanspreekpunt voor trainees in onze
leerwerktrajecten. Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkeling van het Dignita
Academy programma in Nederland en maak je dit overdraagbaar voor de toekomst.
Je werkt nauw samen met de directeur van Stichting Dignita, vanuit ons kantoor in
Amsterdam-West.

BELANGRIJKSTE TAKEN
COÖRDINATIE TRAININGSPROGRAMMA
Leidinggeven aan activiteitenbegeleider en trainers
Overleg met de restaurant manager en head chef van de Dignita restaurants
Selecteren van trainees en bijbehorende de sollicitatiegesprekken, samen met
activiteitenbegeleider
Waarborgen van de inhoud van de verschillende trainingsprogramma’s, fysiek
en online
Roosters maken voor de trainees in samenwerking met de trainers
Contactpersoon voor externe partners
Het geven van lessen voor de Dignita Academy
Contact met werkgevers en gemeenten voor leer/werktrajecten en het vinden
van stageplekken voor deelnemers van Dignita Academy.
MONITORING EN EVALUATIE
Data verzameling en impactmetingen
Analyseren van de data
Rapporteren van de data en deze communiceren naar fondsen en het
hoofdkantoor
Input voor nieuwsbrieven, zowel extern als intern
FONDSENWERVING
Schrijven van fondsenaanvragen, in samenwerking met de financiële afdeling

BENODIGDE KWALITEITEN
We zoeken iemand met HBO/WO niveau, die affiniteit heeft met de doelgroep en
de doelstelling van Dignita/Not For Sale. Je bent flexibel, stressbestendig, inventief
en inlevend. Naast goede beheersing van het Nederlands, is het ook belangrijk dat
je goed Engels spreekt, omdat veel trainees in het programma uit het buitenland
komen. Een extra vreemde taal is een pré, net als ervaring met fondsenaanvragen. Je
bent goed in schrijven, coördineren en het overdragen van kennis. Daarnaast ben je
een goede netwerker en is het voor jouw geen probleem om zelfstandig te werken.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De aanstelling is in eerste instantie voor 6 maanden, voor 32 uur per week. Salaris
en reiskostenvergoeding in overleg. Daarnaast bieden we een pensioenregeling bij
Zwitserleven. We organiseren regelmatig activiteiten voor alle collega’s binnen
Dignita/Not For Sale.

GEÏNTERESSEERD?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en denk je dat jij een goede kandidaat zou
zijn? Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten om anderen te helpen op weg naar
een nieuw toekomstperspectief? Stuur dan uiterlijk 19 januari 2021 een mail met een
motivatiebrief en CV naar info@eatwelldogood.nl. Voor vragen kun je contact
opnemen met HR manager Ira Charumbira via ira@notforsalecampaign.org.
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