
houdt van samenwerken 
ondernemend en flexibel is
houdt van schrijven en analyseren
houdt van het faciliteren van bijeenkomsten
affiniteit heeft met jongeren

Wil jij dat er beter naar jongeren wordt geluisterd? 
Wil jij je inzetten voor participatie van jongeren in
onderzoek, beleid en praktijk? Gaat jouw hart sneller
kloppen van participatief onderzoek, werken met
jongeren en werken in een prettig en ondernemend
team? Dan ben jij de nieuwe projectmedewerker die
wij zoeken!

 We zoeken iemand die:

Je hebt een afgeronde universitaire masteropleiding
op zak. Dat kan bijvoorbeeld pedagogiek, sociologie of
psychologie zijn, maar dat hoeft niet. Je hebt al enige
ervaring met kwalitatief, participatief en/of actie-
onderzoek.

Je komt werken in een interdisciplinair, divers,
saamhorig en creatief team. We wisselen regelmatig
uit over de projecten, ondersteunen elkaar en er is
ruimte voor eigen initiatief. 

Vacature
projectmedewerker

Stichting Alexander
We willen dat volwassenen de

ervaring en belevingswereld van

jeugdigen als uitgangspunt

nemen. Bijvoorbeeld in het

onderwijs, in de jeugdhulp en in

gemeentebeleid. We doen hiervoor

kwalitatief en participatief

onderzoek, begeleiden

participatieprocessen en dragen

onze kennis uit via workshops,

begeleiding van professionals en

publicaties. 

We dragen met onze projecten bij

aan educatie, kennisontwikkeling

en invloed. We werken landelijk,

en hebben een kantoor op

loopafstand van Amsterdam

Centraal. 

Het Verdrag van de Rechten van

het Kind is onze basis. Onze

doelgroep is vooral 12-18-jarigen,

maar soms ook kinderen en

jongvolwassenen.



CHECK WWW.ST-ALEXANDER.NL VOOR ACTUELE PROJECTEN EN ONS TEAM

Als projectmedewerker zit je in de praktijk. Je doet

interviews, focusgroepen en begeleidt jongeren die

zelf onderzoek doen. Ook werk je mee met de analyse

en rapportage van een onderzoek. Je werkt mee aan

workshops en presentaties voor professionals of

jongeren over participatie. Daarnaast doe je

praktische werkzaamheden, zoals werven van

deelnemers, regelen van locaties,

vrijwilligersvergoedingen en natuurlijk pizza of poké

bowls. Je werkt heel nauw samen met een

projectleider en vaak ook met collega

projectmedewerkers en/of stagiaires. Je werkt op

verschillende projecten tegelijkertijd. Je werkt op

kantoor, vanuit huis, op locatie ergens in het land

en/of online via MIRO en Teams. De projecten gaan

over allerlei onderwerpen uit de leefwereld van

jeugd: jeugdhulp en passend onderwijs,

cultuureducatie, studiekeuze van jongeren met een

migratieachtergrond, mentaal welzijn, bewegen en

gezondheid, klimaat, kansenongelijkheid, etc. Het is

dus afwisselend werk.

Dit wordt jouw baan
F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

24 uur per week
Liefst vanaf 1 maart 2023
Bruto maandsalaris tussen €2.606
en €3.489 bij voltijd (36 uur)
Arbeidsovereenkomst voor 12
maanden, met optie voor verlengen
25 vakantiedagen per jaar (bij
voltijd)
Reiskostenvergoeding 
Goede ontwikkelmogelijkheden via
trainingen en mentoring on the job

We bieden:

De procedure:

Je kunt tot en met woensdag 8 februari
reageren door een mail te sturen naar
pieper@st-alexander.nl, met
motivatiebrief en cv.

De gesprekken vinden plaats op
maandag 13 of dinsdag 14 februari.
Een eventueel vervolggesprek is op
maandag 20 of dinsdag 21 februari.

 
 
 

Interesse of vragen?

Wil je nog even sparren om te
kijken of de functie iets voor je
is of heb je andere vragen? Je
mag altijd contact met ons
opnemen.

Ivet Pieper (directeur)
pieper@st-alexander.nl
06 83929591

mailto:pieper@st-alexander.nl

