Vacature Regiocoördinator Zuid-Holland en Projectmedewerker OASE
(32 uur)
Regiocoördinator Zuid-Holland (24 uur per week)
Wil jij de wereld een beetje mooier maken? Verbind jij mensen graag met elkaar en ben je een echte
aanpakker? Kom werken als Regiocoördinator Zuid-Holland bij Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan!
Als Regiocoördinator organiseer je collegereeksen voor senioren in de regio Zuid-Holland. De
collegereeksen worden gegeven door enthousiaste studenten in onder andere bibliotheken,
buurthuizen en verpleeghuizen.
Wie zijn wij?
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor
iedereen in Nederland de norm is. Via uiteenlopende initiatieven en projecten werken we aan onze
missie. Bijvoorbeeld door seniorencolleges te organiseren, gegeven door studenten. Rode draad in
onze activiteiten is cognitieve uitdaging en het verbinden van jong en oud.
Wat ga je doen?
- Je werft de studenten die de colleges gaan geven, traint deze studenten tot ware
studentdocenten en ondersteunt hen in het ontwikkelen van een goede collegereeks.
- Je haalt je target door studentdocenten te matchen aan locaties zoals bibliotheken,
buurthuizen of verpleeghuizen.
- Je onderhoudt de relaties die je opbouwt met locaties en studenten.
- Je betrekt actief de media bij de collegereeksen.

Projectmedewerker OASE (8 uur per week)
Naast dat je locaties en studenten aan elkaar verbindt, ga je aan de slag als projectmedewerker bij
OASE van Kennis, onze leeromgeving voor 60-plussers. Je maakt zelfstandig interessante online
content en ondersteunt tijdens opnamedagen.
Wat ga je doen?
- Je maakt nieuwe content binnen OASE formats, geschikt voor senioren.
- Je begeleidt de opnamedagen van nieuwe videocontent op verschillende locaties.
- Je denkt mee over het verbeteren van de online leeromgeving en de online community.
Wie ben jij ?
We zoeken een gemotiveerde en gezellige hands-on collega die:
- woont in Zuid-Holland, bij voorkeur in (de omgeving van) Den Haag of Leiden;
- een HBO of WO diploma op zak heeft (studierichting maakt niet uit);
- proactief, positief, stressbestendig en flexibel is en zelfstandig kan werken maar graag binnen
een hecht team functioneert;
- het als een leuke uitdaging ziet om zoveel mogelijk collegereeksen te verkopen, je krijgt een
kick van het behalen van je targets;
- representatief is en goed (online en live) kan presenteren;
- affiniteit met de doelgroepen ouderen en studenten heeft;

-

Pré: Je hebt een netwerk in Zuid-Holland onder studenten en/of binnen de ouderenzorg.
Pré: Je hebt (vrijwilligers) werkervaring met de doelgroep ouderen
Pré: Je hebt ervaring met het ontwikkelen en/of geven van lessen en/of trainingen.

Wat bieden wij?
-

-

Een contract van 32 uur in loondienst met een marktconform startsalaris van 2067,42 bruto
per maand op basis van 40 uur. In ieder geval voor 7 maanden met de intentie tot verlenging
bij goed functioneren.
Een werklaptop en werktelefoon.
Werken in een klein en gezellig team.
De mogelijkheid om thuis te werken of op kantoor Amsterdam of Utrecht (als de situatie het
toelaat).

Stuur uiterlijk 16 januari je motivatie en cv naar info@ogjg.nl. Mocht je vragen hebben over deze
vacature dan kan je deze stellen aan operationeel manager Lisette de Groot, door een mail te sturen
naar lisette@ogjg.nl. De gesprekken voor deze functie zullen in de tweede helft van november
plaatsvinden. Start functie: zo spoedig mogelijk.

