Vacature: Community FIXer

Groningen, parttime (12 uur p/week)

In Groningen FIXen we het gewoon...
FIX is gloednieuw in stad. FIX is er voor jongeren tussen de 12 en 27 en daagt hen uit
om hun talenten in te zetten voor vraagstukken in de wereld om ons heen. Of het
nu gaat om het organiseren van een evenement of om ouderen een mooie dag te
bezorgen. FIX zorgt voor de juiste match, voor korte of langere tijd, alleen of samen
met anderen. FIX is een initiatief van Link050, MJD, Jimmy’s, WeHelpen en Healthcoin.
In een periode van 18 maanden gaan we experimenteren met nieuwe vormen van het
activeren van jongeren, matchmaking en waardering voor maatschappelijke inzet. Om
van FIX een doorslaggevend succes te maken zijn we op korte termijn op zoek naar een
communicatiekanjer die ons team wekelijks komt versterken.

Ben jij onze nieuwe Community FIXer?
Word jij happy als je mensen helpt om hun talenten in te zetten om de wereld een stukje
mooier te maken? Glimlach jij als je ziet dat er een klik is tussen een hulpvrager en een
vrijwilliger? Als Community FIXer raak jij jonge mensen in hun hart met je enthousiaste
berichten en ga jij voor maatwerk in het matchen van vraag en aanbod.

Wat zijn je belangrijkste werkzaamheden?
•

•
•
•

•
•

Creëren van content: je bekijkt bestaande vacatures en hulpvragen en vertaalt deze in
FIX oproepjes die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Je maakt en plaatst
content op de FIX website en sociale media. Je schrijft mee en levert input voor het
FIX team om materialen te ontwikkelen die FIX ‘op de kaart’ in de stad Groningen
zetten.
Contact met jongeren, organisaties en hulpvragers: je communiceert via app, mail,
website, social media en telefoon. Met jouw skills zorg je voor een goed gevoel bij
iedereen die met FIX in contact komt.
Matching: je matcht jongeren met vrijwilligerswerk en hulpvragen. Dit gaat via een
gloednieuwe app en spreekuren bij Link050 en Jimmy’s.
Groei: Je zet gerichte acties op touw om jongeren en organisaties te bereiken,
te verleiden, te waarderen en te binden aan FIX. Je zet verschillende
communicatiekanalen in en kijkt samen met het FIX team naar de resultaten van de
acties.
Analyse: je signaleert problemen in de app en/of in de media, stuurt bij en kaart
vraagstukken aan in het FIX team.
Bijeenkomsten en evenementen: je helpt mee met het organiseren of bemensen
van relevante bijeenkomsten en evenementen waar FIX onder de aandacht wordt
gebracht.

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Passie en ervaring met online communicatie, social media en uitmuntend in tekst.
Sociaal bewogen, nieuwsgierig naar de wereld om ons heen en sterk servicegericht.
Initiatiefnemend en niet bang om dingen uit te proberen.
Affiniteit met jongeren en hun belevingswereld.
HBO denk- en werkniveau.
Stevige persoonlijkheid, flexibel, probleemoplossend en verbindend.
Op korte termijn beschikbaar.

Wat bieden we jou?
•
•
•

•
•

Een super leuke werkomgeving in het centrum van Groningen, als spil tussen mensen
en organisaties die iedere dag bezig zijn met het mooier maken van onze stad.
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
Goede begeleiding en ondersteuning. FIX is jong en voor jongeren, we willen veel
leren en uitvinden en dat geeft tegelijkertijd ook de dynamiek van een startup. Aan de
andere kant beschikt het FIX team ook over ervaren mensen en moderne techniek.
Vervelen zul je je zeker niet!
Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden.
Een gedreven en gaaf team mede FIXers.

Ben je in gedachten al bezig met de eerste creatieve ideeën? Heb je je aanmelding
op hoofdlijnen al klaar? We zijn benieuwd! Stuur jouw motivatie en CV uiterlijk 1
februari naar p.mosterman@mjd.nl
Meer weten? Neem dan contact op met Paula Mosterman via 06-42732632

