
Projectmedewerker ‘Influencers’
Ben jij pragmatisch en oplossingsgericht en vind je het leuk om een creatieve en kritische 
klankbord te zijn? Zoek jij werkervaring op projectbasis? Wil je direct maatschappelijke 
impact hebben en een netwerk opbouwen in de impacteconomie?

Social Enterprise NL zoekt versterking voor het Influencers Project. In deze rol ondersteun 
jij de projectleider in het ontwikkelen van inhoud voor het project. Je maakt gebruik van 
jouw onderzoek- en kennisdelingsvaardigheden om de online course te voorzien van 
interessante case studies, filmpjes en andere leeractiviteiten. 

Je draagt bij aan het ontwerpen en uitvoeren van belangrijke componenten van het 
project, waaronder de lancering van de online course. Omdat je hierdoor veel met lokale 
en internationale sociale ondernemingen en partners gaat samenwerken, bouw je je 
netwerk in de impact economie op. 

Deze voornamelijk Engelstalige functie is vooral geschikt voor een starter die werkervaring 
op wilt doen. Interesse? Lees dan verder!

Social Enterprises as Influencers
Recent onderzoek van Social Enterprise NL laat zien dat sociale ondernemingen koplopers 
zijn in de duurzaamheidstransitie van het bedrijfsleven, door het bredere bedrijfsleven 
te beïnvloeden om duurzamer te handelen. Social Enterprise NL bouwt voort op dit 
onderzoek door samen met onze partners een online leeromgeving te creëren. Samen 
met Catalyst2030 bouwen we een online leeromgeving en richten we op de ontwikkeling 
van een online course met alle materialen die daar aan toebehoren. Ons doel is om een 
spectaculaire lancering van de course te realiseren in oktober 2023. 
  
Wat ga jij doen?  
1. Ter ondersteuning van de projectleider heb jij afwisselende taken met een focus op 
content gerichte werkzaamheden, zoals onder andere:
• Opzoeken, onderzoeken, en indexeren van relevante bestaande inhoud voor de online 

course en leeromgeving
• Voorbereiden, uitvoeren, en ontwikkelen van nieuwe inhoud (bijvoorbeeld case studies 

met internationale sociale ondernemingen en contentexperts; leeractiviteiten en 
module-inhoud voor online course, enzovoorts)
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2. Daarnaast speel jij een ondersteunende rol in de coordinatie en communicatie met 
verschillende stakeholders zoals onder andere:
• Coördineren van content ontwikkeling trajecten met projectpartners
• Opzetten en faciliteren van beta –en minimum viable product-toetsmomenten met 

internationale sociale ondernemingen

3. Afhankelijk van de benodigdheden zullen er nieuwe of aanvullende taken in de latere 
fases van het project ontstaan zoals onder andere:
• Voorbereiden en voortzetten van een activatiecampagne via verschillende kanalen en 

partnernetwerken
• Ondersteuning in het ontwerpen, ontwikkelen, en faciliteren van influencer-workshops

Wie ben jij? 
• Je bent maatschappelijk betrokken en houd ervan om met mensen te werken
• Je vindt het leuk om mee te denken, een kritische en creatieve blik te nemen, en je eigen 

ideeën in te brengen
• Je hebt minder dan twee jaar relevante werkervaring en een HBO+/academisch werk- 

en denkniveau
• Je hebt ervaring met kennisontwikkeling en kennisdeling, het uitvoeren van kwalitatief- 

en online onderzoek en hebt een ijzersterk analytisch vermogen
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels (inclusief 

schriftelijke vaardigheden)
• Je bent digitaal vaardig in Excel, Word en Powerpoint (Teams, Miro, Indesign of Canva 

zijn een pluspunt)
• Kennis en ervaring met online Learning Management Systems is een pluspunt
• Je houdt ervan om in een dynamische omgeving te werken en bent enthousiast om de 

impact van het project te maximaliseren
• Een hele lijst inderdaad, maar solliciteer vooral als je enthousiast bent en niet aan alle 

voorwaarden voldoet!

Wat bieden wij jou?  
• Een afwisselende en dynamische functie met betekenis voor de maatschappij
• Een rol die toegang biedt tot een interessant netwerk van sociale ondernemers, experts, 

en professionals in de internationale en lokale impacteconomie
• Een informele, leuke werksfeer met gezamenlijke lunch en teamuitjes
• Begeleiding en sturing van projectleider en collega’s Social Enterprise NL
• 9-maanden contract (febuari t/m oktober) voor 16 tot 24 uur in de week
• Een passend startsalaris
• Flexibiliteit in werkdagen en werkplek in overleg met projectleider en met uitgaanspunt 

dat twee derde face-to-face is
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• Feestdagen zijn vrij in te vullen. Wil je bijvoorbeeld vrij nemen met Eid al Fitr/Suikerfeest 
in plaats van Hemelvaart, dan kan dat. Dit is helemaal aan jou! 

Wil je bij ons komen werken?  
Stuur dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 20 december, je CV en korte motivatie 
naar Sander Fleuren via sander@social-enterprise.nl. Heb je vragen? Dan kun je bellen met 
Sander via 06-23108316 of een mail sturen. 

Inclusiviteit
We behandelen alle sollicitaties gelijkwaardig en kijken verder dan opleidingsniveau. Wij 
geloven als organisatie in de waarde en het respecteren van verschillen en wij vinden 
dat iedereen de ruimte moet krijgen om zichzelf te zijn. We hechten belang aan diversiteit 
en inclusie en nodigen ook expliciet mensen met een bi-culturele achtergrond uit om te 
solliciteren.  
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