Hallo! Wij zijn Cross Your Borders. We organiseren interactieve burgerschapsprojecten
en wereldse schoolreizen, waarin jongeren spelenderwijs over (hun) grenzen kijken en
de wereld ontdekken. In het nieuwe schooljaar gaan wij het Nederlandse én Vlaamse
voortgezet onderwijs veroveren. Kom jij ons helpen?

PROJECTMEDEWERKER (40 UUR)
Wat ga je doen?
De functie van projectmedewerker is veelzijdig. Allereerst ben je actief als coördinator van onze onderwijsprojecten.
Je zorgt voor de afstemming met scholen, en stuurt de studententeams aan, die de leerlingen begeleiden tijdens de
interactieve spellen en opdrachten. Daarnaast werk je aan één of meerdere ondersteunende taken, afhankelijk van je
achtergrond, interesses en de actuele organisatiebehoefte:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Interactieve lesmaterialen ontwikkelen en vernieuwen.
Online en offline communicatie, onder andere via onze websites en (social) media.
Promotiegesprekken voeren met schoolleiders en stagebureaus, voorlichtingen geven aan studenten.
Planning en logistieke organisatie van onze onderwijsprojecten en schoolreizen.
Coachen en begeleiden van studenten die stage lopen bij onze organisatie.
Begeleiden van schoolreizen naar Tanzania/Kenia, Ghana, Nepal en Suriname.

Wat wij bieden
▪ De functie start als een werkervaringsplek van 3 maanden, tegen een (stage)vergoeding van €950 bruto per maand.
▪ Bij een wederzijdse klik wordt de functie omgezet in een betaalde baan. Startsalaris is €2.050 bruto per maand.
▪ Gevarieerd werk op allerlei scholen in Nederland en Vlaanderen, afgewisseld met kantoordagen in Nijmegen.
▪ Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en er is volop ruimte voor initiatief.
▪ Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team van 7 professionals en 100 hbo/wo-stagiaires.
▪ Er zijn allerlei leuke teamactiviteiten, borrels en dagelijks een geheel verzorgde lunch.
Wat wij vragen
▪ Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding. We vragen geen minimum aan werkervaring.
▪ Cross Your Borders is meer dan een baan: we zoeken een intrinsiek gemotiveerde collega met betrokkenheid bij
vraagstukken rond armoede en onrecht in de wereld, die zijn of haar passie graag wil overbrengen op jongeren.
▪ Je voelt je thuis in een studentenomgeving en vindt het leuk om met middelbare scholieren te werken.
▪ Je hebt een open, enthousiaste houding en bent niet bang om op mensen af te stappen.
▪ Je bent in staat om zelfstandig en resultaatgericht te werken: je wilt linksom of rechtsom je doelen bereiken.
▪ Je werkt gestructureerd en nauwkeurig: je kunt meerdere taken combineren en wilt op alle vlakken kwaliteit leveren.
▪ Je woont in Nijmegen of bent bereid om hier naartoe te verhuizen, vanaf de start van de werkervaringsplek (vereiste).
▪ Je hebt een rijbewijs (vereiste).
Wil je solliciteren of meer weten?
▪ Stel eventuele vragen via Whatsapp op 06-45468741.
▪ Mail je CV mét foto en een korte motivatie uiterlijk zondag 4 juli 2021 naar michel@crossyourborders.nl.
▪ De startdatum is maandag 16 augustus, maar kan eventueel in overleg worden aangepast.
Indien mogelijk kun je al voor de zomervakantie enkele dagen meedraaien.
▪ Check www.crossyourborders.nl voor meer informatie.

