Geloof jij ook in ontwikkeling voor álle kinderen en word jij de eerste
directeur van het Jeugdeducatiefonds?
Het Jeugdeducatiefonds schept mogelijkheden voor kinderen van financieel niet draagkrachtige ouders om deel te
nemen aan onderwijs gerelateerde activiteiten in de brede zin van het woord. Het Jeugdeducatiefonds voorziet in
een financiële bijdrage die, door professionals uit het basisonderwijs, noodzakelijk wordt geacht om de ontwikkeling
van een kind een positieve impuls te geven.
Taken/werkzaamheden van de directeur van het Jeugdeducatiefonds










Strategieontwikkeling: Het op basis van de bestaande beleidsnotitie en de ervaringen uit de samenwerking met scholen
verder ontwikkelen en aanscherpen van de strategie.
Introductie en implementatie: Het positioneren, introduceren en implementeren van het Jeugdeducatiefonds binnen
het primair onderwijs. De directeur draagt eindverantwoordelijkheid over het afhandelen en administratieve traject
van de ingediende aanvragen.
Communicatie en relatiebeheer: De directeur verzorgt de communicatie en is verantwoordelijk voor de public relations
en het relatiebeheer.
Budgettering en Fondsenwerving: Het opstellen, bewaken en actualiseren van een meerjarenbudget en het wervenvan
financiële middelen (volgens een met het bestuur op te stellen strategie) om uitvoering van het budget mogelijk te
maken.
Interactie met het Bestuur: Het voorbereiden en opvolgen van bestuursvergaderingen en het onderhouden van
doorlopend contact met het bestuur en het betrekken van bestuursleden bij onderdelen van het bovenstaande waar
nuttig en wenselijk.
Verantwoording: het voorbereiden van de jaarverslaggeving en financiële rapportage.

Wat zoeken we?








Missiegedrevenheid: Laat gedrevenheid zien door de missie van het fonds als uitgangspunt te nemen in alle activiteiten
en samenwerking met anderen.
Ondernemerschap: Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de sector en samenleving zowel voor bestaande als
nieuwe diensten; risico’s aangaan teneinde resultaten en impact te behalen
Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en
onderwijsgerelateerde ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
Sensitiviteit: Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien
dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens, behoeften en belangen van anderen.
Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken
hebben.
Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te
grijpen bij tegenvallende resultaten.
Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen
aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Wat bieden wij?







Als eerste directeur van het Jeugdeducatiefonds bieden wij de uitdaging om, samen met een office manager, een
projectleider impact en het bestuur, het Jeugdeducatiefonds te ontwikkelen tot een stabiel fonds waarbij de kansen op
ontwikkeling van álle kinderen centraal staat.
Marktconforme primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een arbeidscontract voor de duur van 1 jaar met uitgangspunt om dit te verlengen.
Een werkweek van minimaal 32 uur.
Standplaats: Schipholweg 97, Leiden.

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u tot 16 december richten aan het Jeugdeducatiefonds:
info@jeugdeducatiefonds.nl t.a.v. Gabrielle Taus. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de website
www.jeugdeducatiefonds.nl Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Gabrielle Taus telefoon: 06-53626620

