zoekt een:
PROJECTLEIDER
(op ZZP-basis: 8-12 u/wk)
Omschrijving stichting Utrecht4GlobalGoals
Utrecht4GlobalGoals is een ondernemende stichting die inwoners, bedrijven en andere partijen
samenbrengt om bij te dragen aan de Global Goals.* Dit doen we door evenementen te organiseren en
te ondersteunen, handelingsperspectief te schetsen en samenwerkingen met impact op te zetten. Ook
proberen we zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven aan acties uit de stad rondom de Global Goals.
Meer informatie over hoe Utrecht4GlobalGoals te werk gaat vind je hier of door deze video te bekijken.
Zie verder ook onze website https://www.utrecht4globalgoals.nl.
* formeel de Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals vastgesteld in 2015
door de Verenigde Naties in Parijs.

Omschrijving werkzaamheden van projectleider
Als projectleider U4GG heb je een heel divers pakket verantwoordelijkheden en mogelijkheden. De
basis van de stichting is zoveel mogelijk Utrechters kennis laten maken met de SDG’s én ze laten zien
dat die doelen ook over hen gaan. Dat inwoners en lokale ondernemers er daadwerkelijk iets mee
kunnen doen, ze aanzetten tot actie. Hoe vertaal je die grote werelddoelen naar onze lokale Utrechtse
doelen en laat je Utrechters over de grens kijken en deel uitmaken van een groter geheel?
Om dat te bereiken bouw je een netwerk dat bestaat uit veel verschillende pijlers. Je praat met
bedrijven maar ook met bewoners of particuliere initiatieven. Je kunt meedenken met bestuurders
maar ook je verhaal doen op een basisschool. Van FC Utrecht tot rectoren van de middelbare scholen,
van RTV Utrecht tot Economic Board, je kunt je verplaatsten in hun wereld, je zorgt dat je de SDG’s
laat landen op een passende manier. Je weet wat er speelt, spreekt de diverse talen en ziet kansen om
te verbinden.
Je stemt regelmatig af met bestuursleden van de stichting. Je geeft een overzicht van de activiteiten
voor overleg met het bestuur en bespreekt met hen de werkwijze en prioriteiten etc. Het bestuur
vergadert ongeveer één keer per 6 weken. Je hebt daarnaast een coördinerende én inhoudelijke rol bij
het tot stand brengen van het jaarplan van de stichting.
Wie zoeken wij?
- Je hebt aantoonbare ervaring met programma- en projectmanagement
- Je hebt affiniteit met duurzaam ondernemen en de Sustainable Development Goals (SDG’s)
- Je bent communicatief en verbindend
- Je kan makkelijk schrijven; verhalend en soms ook juist bondig (o.a. voor rapportages)
- Je hebt een band met de stad Utrecht en wilt daarvoor graag het verschil maken
- Ervaringen met het werken voor een stichting is een pré
Wat levert het je op?
Als projectleider bouw je een netwerk op in de Utrechtse wereld van de duurzame initiatieven.
Daarnaast kan je je kennis en ervaring van sociaal ondernemen verder uitbouwen én een bepalende
impuls geven aan de verduurzaming van de stad Utrecht. Ook maak je deel uit van een gemotiveerd
team dat praktisch invulling wil geven aan een leukere en mooiere wereld, zonder wollig en vaag te
worden.

Interesse?
Het betreft een betaalde functie op ZZP-basis voor 8-12 uur per week, mede afhankelijk van het ons
beschikbare budget en je uurtarief.
Stuur je motivatie en CV op naar info@utrecht4globalgoals.nl . We hanteren geen deadline dus we gaan
verder in gesprek zodra we denken dat we een geschikte kandidaat hebben. We sturen je een
ontvangstbevestiging en laten je spoedig weten of we met je in gesprek willen gaan. We kijken uit naar
je reactie !
Voor vragen over de functie kun je contact op nemen met Gwen Jansen (voorzitter) via
gwen@impactainment.com

