
ELK KIND OP VAKANTIE JONGEREN ONTWIKKELEN  VERLEG JE GRENZEN 

    VOOR EEN BETERE SAMENLEVING 

 

 

JONGERENORGANISATIE YMCA NEDERLAND ZOEKT EEN 

COÖRDINATOR ONTWIKKELING & COMMUNICATIE  

 

Op zoek naar een betekenisvolle baan waarbij je de positie van jongeren in Nederland op een hoger 
plan brengt? Heb jij alle verstand van profilering en positionering? Ben jij die authentieke netwerker 
en verbinder met geweldige organisatorische skills?  
Wil jij met ons ‘van beleid naar activiteit’? 
Wauw, dan zoeken wij jou! 
 
Wij 
De YMCA biedt een plek aan jongeren waar zij zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Door de 
gedreven inzet van jongeren zelf, vrijwilligers en medewerkers bezorgen wij onze doelgroep een 
leuke tijd. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze 
organisatie. Op deze manier levert de YMCA een bijdrage aan een samenleving waarin ruimte en 
aandacht is voor iedereen. De YMCA is actief in 120 landen. In Nederland richten we ons op drie 
organisatie brede thema’s: ‘Elk kind op vakantie’, ‘Jongeren ontwikkelen voor een betere 
samenleving’ en ‘Verleg je grenzen’. 
 
Jij 
Jij weet hoe je beleid/strategie omzet naar concrete communicatie/marketing/organisatiedoelen en 
hebt ook de skills om dit praktisch vorm te geven. Jij kunt goed meerdere projecten coördineren. Je 
weet uit ervaring hoe je een organisatie profileert en staat te popelen om de YMCA meer 
naamsbekendheid te geven! Ook voor de interne communicatie draai jij je hand niet om en je helpt 
graag bij de organisatie van diverse activiteiten.  
Jij bent enthousiast en gedreven, durft de regie te nemen, bent kritisch en legt gemakkelijk 
verbinding. Jij kunt slagvaardig ‘next level gaan’ met de organisatie vanuit het meerjarenbeleidsplan 
en daarmee écht  bijdragen aan de koers van onze organisatie. 
 
De functie 
Als stafmedewerker bij YMCA Nederland werk je nauw samen met en voor de directeur. Daarnaast 
richt je je functioneel ook op de andere onderdelen van de YMCA, namelijk het vakantiewerk, het 
jeugdwerk en de internationale contacten.  
Jij geeft ‘handen en voeten’ aan de beleidsplannen en zorgt er samen met de directeur voor dat de 
plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en de vastgestelde doelen bereikt worden. 
Onder jouw aansturing verlopen de praktische en logistieke zaken op een effectieve wijze en is 
iedereen in de organisatie aangesloten. Meer concreet betekent dat: 



 
 
 

• Activiteiten ontplooien ter profilering van de YMCA; 

• Optimalisatie (digitale) werkprocessen; 

• Werving, selectie en begeleiding van stagiaires vanuit uiteenlopende disciplines; 

• Organisatie van evenementen en bijeenkomsten voor jongeren, vrijwilligers en andere 
interne en externe partijen; 

• Schrijven van beleidsvoorbereidende stukken; 

• Je zorgt ervoor dat beleidskeuzes in de gehele organisatie landen en gedragen worden;  

• Zorgdragen voor het realiseren van de relevante duurzame ontwikkelingsdoelen; 

• Fondsenwerving;  

• Een aparte relevante portefeuille (zoals bijv. internationalisering); 

• En…je bent eindverantwoordelijk voor alle uitingen op Social Media en Internet vanuit het 
communicatieplan/content agenda. 
 

 
Wat je nog even moet weten 

• Het betreft een dienstverband voor de duur van één jaar (bepaalde tijd en uitzicht op 
langer); 

• De functie is voor rond de 24 uur per week;  

• Een salaris dat past bij leeftijd, ervaring/opleiding (HBO) en is ingedeeld in schaal 8 van de 
CAO Welzijn; 

• Ruimte voor persoonlijke groei/ontwikkeling; we bieden je graag de mogelijkheid om (in 
overleg) een training/opleiding te doen die je nog beter maakt in je werk; 

• En…je werkt in een klein dynamisch team waar teamwork vanzelfsprekend is en we het beste 
uit elkaar halen!  

 
 
Solliciteren 
Voel jij de ‘klik’? Wij zijn benieuwd naar jou! 
Meer weten of direct solliciteren? Neem dan contact op met Robèrt Feith, directeur/algemeen 
secretaris YMCA Nederland (035-6668700). robert.feith@ymca.nl 
Meer informatie over de YMCA kun je vinden op www.ymca.nl  
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