
creative lead (8-16 uur p/w)

Hé! Vertel jij het liefst inspirerende verhalen? Hou je van reflectie en het delen van 
waardevolle inzichten? 

Wij zoeken versterking. Ons team bestaat uit jonge bevlogen mensen die zich met 
hart en ziel inzetten voor de bloei van studenten en jongvolwassenen. 

We organiseren bijeenkomsten die we bloeiklassen noemen. Daar maken we ruimte 
voor belangrijke levensvragen. Zoals; hoe ontdek je wat je wilt, en wanneer is de 
liefde goed genoeg, of hoe vind je rust in de drukte?

We hopen iemand te vinden die weet wat er speelt in het leven van studenten en 
young professionals. Iemand die zelf ook openstaat voor eerlijke en kwetsbare en 
verdiepende gesprekken. Ben jij dat?

Wij zoeken jou waneer je

- het leuk vindt om de website te optimaliseren
- creatieve ideeën kan omzetten naar campagnes 
- los gaat op TikTok of interessante partners weet te boeien op Linkedin
- diepgaande thema’s op een speelse en interactieve manier weet te brengen
- gevoel hebt voor design en creativiteit met verdieping weet te verbinden
- op de hoogte bent van de laatste social media trends

- en oh ja, je mag bij ons ook leren en jezelf als mens en professional ontwikkelen! 



Ben jij in voor een leerzaam en uitdagend avontuur? Wij zoeken dus een nieuwe creative 
lead. Iemand die onze content bedenkt, coördineert en steeds meer mensen weet te 
 prikkelen tot reflectie en bewustwording op het gebied van belangrijke levensvragen. 

Wat je mag komen doen
Je denkt onze online communicatie strategie uit en past deze ook toe op onze kanalen. 
Je werkt samen in een betrokken team met gepassioneerde mensen die persoonlijk op 
elkaar betrokken zijn. Je draagt bij aan het tot bloei brengen van jongvolwassenen.

Wie wij zijn 
De Kwekerij is de afgelopen 7 jaar uitgegroeid tot een ware “bloeiplek” voor studenten 
en young professionals. Tijdens onze activiteiten ontmoeten we jaarlijks honderden 
jonge mensen die bewust bezig willen zijn met hun ontwikkeling, zingeving en gezonde 
ambities. 

Wij geloven in de kracht van reflectie. En dat het zin heeft om samen te zoeken. Wij 
gaan voor een wereld waarin je, in de bloei van je leven, ook de ruimte krijgt om te 
ontdekken: wie je bent, wat je wilt, én hoe je geïnspireerd en betekenisvol leeft.

Geïnteresseerd?

Wat wij bieden
We bieden je een uitdagende en creatieve functie binnen een jong, gedreven en creatief 
(kweek)team met verschillende achtergronden (sociologie, psychologie, theologie, 
communicatie). Je krijgt training en begeleiding. Je mag fouten maken en hebt de 
vrijheid om ideeën te bedenken en tot uitvoering te brengen. We hebben een 
kantoorplek voor je in het hartje van Amsterdam, aan de Nieuwe Herengracht.
 
Deze functie start per 1 februari. Maar mag ook eerder. Het aantal uren kunnen we in 
overleg bepalen. Je wordt ingeschaald als starter en krijgt goede arbeidsvoorwaarden. 
 
Enthousiast geworden? 
Je kunt solliciteren door een mailtje met je CV te sturen naar info@kwekerijamsterdam.nl. 
In de week erna hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Heb je vragen, dan 
kun je terecht bij Guy Wijnen (06-24355513 of guy@kwekerijamsterdam.nl).

 
 
 
 
 
 


