
 

 

 
MORGEN CREËREN WE SAMEN 

 

Studiehuis & Life Skills is een stichting die zich met hart en ziel inzet voor jongeren in Amsterdam 
Zuidoost. Door huiswerkbegeleiding, workshops, themasessies, coaching, excursies en andere 
activiteiten zorgen we voor meer kansengelijkheid; door de belevingswereld te vergroten kunnen de 
jongeren hun talenten ontwikkelen en groeien in zelfvertrouwen, perspectief en vaardigheden. Zo 
bouwen we aan een gezamenlijke toekomst met en voor elkaar. 
 
Wij breiden uit en zijn daarom op zoek naar versterking. Wij zoeken een gedreven: 

 
PROJECTCOÖRDINATOR EN BELEIDSADVISEUR 

(28-32 uur per week)  
  
Hoe ziet jouw baan eruit? 
Je hebt een breed en divers takenpakket en bent op verschillende niveaus binnen de organisatie 
actief. De rol van projectcoördinator is heel afwisselend; je gaat aan de slag met het organiseren, 
coördineren, communiceren en evalueren van activiteiten die bijdragen aan het cultureel en sociaal 
kapitaal van jongeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thema’s als kunst & cultuur, 
burgerschapsvorming, loopbaanoriëntatie, sport & spel, contactuele vaardigheden en aandacht voor 
mentale- en persoonlijke ontwikkeling. De vorm waarin de activiteiten plaatsvinden, zijn evenzo 
divers; een interactieve workshop spokenword, een informatieve lezing over desinformatie, een 
actief museum- of bedrijfsbezoek of juist een ontspannende excursie in de natuur. Rode draad in al 
onze activiteiten is een inclusieve grondhouding; een open blik en ruimte voor verschil.  
 
In de rol van locatiemanager ben je een spin in het web en lever je een bijdrage op verschillende 
niveaus van de organisatie. Met jouw positieve energie ondersteun en adviseer je de directeur waar 
nodig, begeleid je stagiaires en ben je een aanspreekpunt op de werkvloer. Daarnaast schrijf je 
beleids- en projectplannen, onderhoud je contact met fondsen en draag je bij aan het duurzaam 
verbinden van partners aan ons missie. 
 
Wat zoeken we in jou? 
Bijdragen aan gelijke kansen voor jongeren is jouw passie en je krijgt er energie van om met ze 
samen te werken. Je hebt HBO/academisch werk- en denkniveau en onlangs een relevante opleiding 
afgerond. Denk bijvoorbeeld aan onderwijskunde, pedagogiek, pedagogische wetenschappen, 
psychologie of een ander relevant vakgebied. Je werkt graag zelfstandig en bent oplossingsgericht, 
creatief, flexibel en leergierig. Een doorpakker die denkt in mogelijkheden! Ervaring met het 
programma Canva is een pre.  
  
Wat mag je van ons verwachten? 
Je komt te werken in het hart van Zuidoost, een plek waar 173 verschillende culturen samenkomen. 
Waar het leven, ondanks grote uitdagingen, élke dag opnieuw gevierd wordt, met pracht en praal en 
de kracht van het verschil.  
 
Je wordt onderdeel van een enthousiast team van 20 medewerkers en 5 stagiaires en werkt 
daarnaast nauw samen met diverse partners op scholen, bij de overheid en in bedrijven. 
 
 
 



 

 

 
Bij Studiehuis & Life Skills staat ontwikkeling centraal; met jouw bijdrage aan de organisatie investeer 
je in de toekomst van kinderen én in die van jezelf en werk je samen met inspirerende wereldburgers 
vol veerkracht en creativiteit. 
 
Verder ontvang je een markconform ZZP-tarief. 
  
Locatie 
Onze locatie is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (5 min. lopen vanaf station 
Bijlmer/ArenA).  
  
Solliciteren 
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 16 februari 2023 naar werkenbij@lifeskills.nl. Na 
ontvangst van je sollicitatie hoor je binnen twee weken of je wordt uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Moenira Luqman via  
06-11103153 of moenira.luqman@lifeskills.nl. Kijk voor meer informatie op www.lifeskills.nl. 
 
VOG 
Omdat wij in onze projecten werken met jonge kinderen vragen wij voor alle nieuwe medewerkers 
een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan. De kosten zijn natuurlijk voor ons.  
 
 
 
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 


