Stichting Technotrend verzorgt programma's, projecten en workshops voor Primair Onderwijs (PO),
Voortgezet Onderwijs (VO) en andere groepen jongeren zoals BuitenSchoolse Opvang (BSO) en
Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO). Daarnaast doet Stichting Technotrend actieonderzoek in
samenwerking met verschillende onderzoeksorganisaties. Zo werken we aan duurzaam onderwijs.
Stichting Technotrend is ontstaan uit de overtuiging dat het noodzakelijk is om een duurzame
samenleving te realiseren. Om dit te bereiken, willen we kinderen en jongeren laten kennismaken met de
kennis en vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.
Stichting Technotrend zoekt per 1 september:

Projectcoördinator bij Young Innovators programma
(m/v/x) 28 uur
Ben je op zoek naar een bijzondere samenwerking op het gebied duurzaamheid onderwijs? Dan
hebben wij een leuk aanbod voor jou! Stichting Technotrend is op zoek naar een projectcoördinator
die zich verder wilt ontwikkelen in het coördineren en aansturen van een projectteam.

Young Innovators programma
Young Innovators is een innovatief onderwijsprogramma over duurzaamheid en systeemdenken
voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Het programma is projectmatig opgezet en biedt
veel innovatieve lesmethodes, zoals challenge-based leren en kennisvisualisatie.
Het programma wordt verrijkt met actuele casussen die worden ingebracht door overheden,
stichtingen en verenigingen en organisaties met een niet-commercieel/goed doel. De samenleving
staat voor complexe uitdagingen die de transitie naar een duurzame samenleving met zich
meebrengt. Met Young Innovators vergroten leerlingen hun creatief vermogen en
handelingsperspectief om hiermee om te gaan.
In het programma gaan de leerlingen tijdens lessen en een eendaagse Hackathon, een evenement
waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor
aangereikte casussen te bedenken, aan de slag met vraagstukken. Dit creëert contextrijk onderwijs
en stelt de leerlingen in staat om complexe problematiek te ontrafelen aan de hand van
voorbeelden in hun eigen omgeving.

De functie
Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de voortgang van de voorbereiding en
uitvoering van het Young Innovators programma. Je stuurt gezamenlijk met je mede
projectcoördinator het team van vier projectmedewerkers aan en bewaakt de doelstelling van het
programma, hierbij stuur je aan waar nodig. Daarnaast ben op de hoogte van de huidige
duurzaamheidsontwikkelingen en zorg je dat het programma meegroeit met de huidige actuele
maatschappelijke thema's. Daarnaast bouw jij aan landelijke samenwerkingen en stimuleer je de
projectmedewerkers in het opzetten van samenwerkingen in hun regio’s.
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Jij
Je bent afgestudeerd en hebt een HBO/WO denkniveau. Een studie in de richting van duurzaamheid
en/of (werk) ervaring met duurzaamheid is een pré. Je hebt daarnaast ervaring met zelfstandig werken
en het werken in projecten.
• Hebt affiniteit met duurzaamheid, educatie en systeemdenken
• Hebt minimaal 1 jaar werkervaring in projectmatig werk
• Bent organisatorisch en communicatie sterk en weet het overzicht te behouden
• Bent een echte netwerker die kansen ziet voor het sluiten van samenwerkingen
• Eventuele ervaring met het aansturen van een projectteam is een pré
• Vloeiende beheersing van Nederlands en Engels
• Bent beschikbaar voor 28 uur per week tot en met september 2023

En je kunt
•
•

Kansen signaleren, risico’s afwegen en ondernemerschap tonen
Medewerkers in hun kracht zetten en coachen om het beste uit de medewerkers te
halen
• Strategie vertalen naar de praktijk

Wat wij bieden
•

Uitdagende ervaring waarmee je een scala aan talenten kunt ontwikkelen en je
meteen resultaat kan zien van je inzet.
• Een werkplek in hartje Utrecht, 5 minuten fietsen van het station
• Netwerkmogelijkheden in de Young Innovators steden
• EIT Climate-KIC coaching methoden en netwerk
• Een 0-uren contract met een vergoeding van € 17 euro per uur of €25 excl. btw per
uur als ZZP'er.
• Eventuele doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie of het netwerk
• Een fijne plek in een jong en ambitieus team met een hart voor een duurzame
wereld.
Interesse? Stuur een korte motivatie en jouw CV voor 1 juli naar Wouter Buursma,
wouter.buursma@stichtingtechnotrend.nl

2

3

