
 
 
 

Gezocht: een gedreven, ondernemende en enthousiaste projectleider/projectsecretaris 
 
Wat is het Jongeren Perspectief Fonds (JPF)?  
Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar 
die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Onze aanpak is bewezen 
effectief. Wij als stichting JPF zijn aanjagers, we stimuleren op verschillende manieren landelijke opschaling. 
Dit doen wij op onze eigen wijze; door gewoon te doen en de gebaande paden los te laten.  
 
Wat ga je doen?  
Als projectleider/projectsecretaris bij de stichting Jongeren Perspectief Fonds heb je een volledig autonome rol. 
Je bent zelfstandig en een aanpakker.  
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor je eigen projecten. Als projectsecretaris richt je je ook op 
werkzaamheden voor de interne organisatie. Je bent vast onderdeel van ons kernteam. 
 
Werkzaamheden bestaan uit:  
 
 Projectleider 

- Verder opzetten, uitbreiden en door ontwikkelen van onze JPF- community 
- Inrichten en faciliteren van kennisdeling onder alle enthousiaste JPF’ers in het land 
- Contacten met nieuwe geïnteresseerde gemeenten  
- Relatiebeheer voor bestaande gemeenten met wie we samenwerkingsafspraken hebben 
- Contact onderhouden met onze private investeerders 
- Het door ontwikkelen van onze aanpak; bijv door middel van vertaling daarvan in onze toolbox 
- Communicatie; werken aan onze zichtbaarheid  
- Organiseren en bijwonen van events; het geven van workshops en presentaties  

 
Projectsecretaris 

- Organisatieontwikkeling, inrichten governance  
- Projectenvoortgang bewaken  
- Plannen van afspraken en agendabeheer  
- Het organiseren van overleggen op operationeel en tactisch/strategisch niveau; 
- Agenda’s opstellen en notuleren 
- Beheer van de informatie mailbox  

 
De stichting JPF is een kleine, jonge en flexibele organisatie. Je vindt het daarom leuk om in een snel 
veranderende omgeving te werken. Je weet het hoofd koel te houden en steekt graag je handen uit je mouwen. 
Juist omdat we klein zijn is het werk zeer afwisselend. We denken niet in hokjes en doen wat nodig is, met 
elkaar!  
 
Wie zoeken wij?  
Het gaat om een functie in dienstverband. We starten met een jaarcontract. We werken hybride; deels online 
en deels in Rotterdam (centrum).  
 
Functie-eisen:  
 

- een beschikbaarheid tussen de 32 en 40 uur per week   
- HBO werk- en denk niveau  
- Ervaring in het werkveld van armoede en schulden  
- Enkele jaren ervaring in een zelfstandige projectmedewerker/projectleidersrol  
- Zelfstandigheid en een aanpakkersmentaliteit  
- Digitaal vaardig; je kan goed en snel werken met diverse (office) programma’s  
 
Op je lijf geschreven?  
Stuur voor 27 mei  een recent CV én een motivatie naar marije@jongerenperspectieffonds.nl. Als wij een 
match zien, nemen we contact op om een kennismaking te plannen.  

 


