
Gezocht: creatieve netwerker

je verdiept je in het actuele aanbod
en denkt kritisch na over mogelijke verbeteringen
je houdt onze missie in het vizier en houdt koers
je geeft feedback en signaleert kansen ter verbetering

je kent de tradities van het christelijk geloof
je weet je te verbinden met mensen met andere overtuigingen
je durft diepgaande gesprekken over de ziel aan te boren
je draagt mede de zorg voor de begeleiding van het team

je bent een netwerker pur sang en weet strategische partnerships aan te gaan,

je bent in staat om contact te leggen met verschillende media
je vergroot ons bereik door creatieve acties te bedenken die aandacht
genereren

Per 1 september zoeken wij jou als je hart sneller gaat kloppen van diepgaande
gesprekken voeren, nieuwe contacten aanknopen en duurzame relaties aangaan.
Als creatieve netwerker is het jouw taak om met hoofd, hart en handen aan de
slag te gaan. 
 
Dit is wat wij van je vragen:
 
Hoofd

 
Hart

 
Handen

waaronder met onderwijsinstellingen

 
Kortom, je hebt een creatieve en diepzinnige geest. Je bent bekend met religie en
spiritualiteit, staat open voor nieuwe perspectieven en gaat voor duurzame
relaties.
 



Wie wij zijn
De Kwekerij is de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een ware “bloeiplek” voor studenten
en young professionals. Tijdens onze activiteiten ontmoeten we jaarlijks honderden
jongeren die bewust bezig willen zijn met hun ontwikkeling, zingeving en gezonde
ambities. Onze missie: jong Amsterdam tot bloei brengen!
 
Bij De Kwekerij plaatsen we belangrijke kanttekeningen bij het huidige onderwijssysteem
en de manier waarop onze maatschappij is ingericht. We dagen mensen uit met
verschillende perspectieven hun eigen wereldbeeld te verrijken.
 
 
Wat wij bieden
Een uitdagende en creatieve baan in het hart van Amsterdam. We hebben een kantoor
aan de Nieuwe Herengracht 18 in Amsterdam. Je wordt getraind en begeleid in een
leergemeenschap. Je hebt een grote mate van vrijheid om te gaan en staan waar jij denkt
dat de meeste waarde toegevoegd kan worden. 
Je wordt onderdeel van een geweldig kweekteam met mensen met verschillende
achtergronden en studies, allen gedreven om jonge mensen tot bloei te brengen. Per
september is de verwachting dat we allemaal weer in of rondom kantoor werken en
gezamenlijk lunchen en wandelen.
 
Deze functie start met een contract van 4 maanden voor 1 dag in de week. Je verdient
€16,25 bruto per uur. Vervolgens kun je bij wederzijdse welbevinden doorgroeien naar 2
dagen betaald werk per 1 januari 2020.
 
 
Enthousiast geworden? 
Je kunt solliciteren door een filmpje van maximaal 3 minuten en je CV op te sturen naar
info@kwekerijamsterdam.nl. Stuur alles uiterlijk 1 juli naar ons op. 
In juli hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek en in augustus vindt de selectie
plaats. Heb je vragen, dan kun je terecht bij Guy Wijnen (06-24355513 of
guy@kwekerijamsterdam.nl).

 
 
 
 
 
 


