Vacature Coördinator Community & Inspiratie
Ben jij een creatieve verbinder met een passie voor het landschap en de mensen die erin
wonen en werken? Weet jij de aandacht te trekken met vernieuwende campagnes die
mensen ertoe verleiden om anders naar de wereld te kijken? Weet jij hoe je bouwt aan
een community van mensen die elk op hun eigen manier bijdragen aan een mooi
landschap met perspectief voor het boerenbedrijf? Dan hebben we een spannende
functie voor jou.
Over Wij.land
Wij.land staat voor een gezond, biodivers en veerkrachtig landschap dat ecologische,
economische en sociale waarde creëert voor de maatschappij. Zodat wij ons landschap
beter overdragen aan de volgende generaties.
Wij.land werkt samen met boeren aan de omslag naar een landbouw met een goed
financieel perspectief en een positieve invloed op mens & natuur. Wij.land staat daarbij
naast de boeren die deze richting willen inslaan en helpt ze om hun bedrijf
toekomstbestendig vorm te geven.
Wij.land is een snel groeiend lerend netwerk van meer dan tweehonderd boeren in het
westelijk veenweidegebied. Vanuit ons landelijk gelegen kantoor vlak buiten Abcoude
werken veertien enthousiaste medewerkers samen met boeren aan het bevorderen van
regeneratieve landbouwpraktijken en agrarische verdienmodellen. Hierbij betrekken we
ook burgers en consumenten èn delen we geleerde lessen met overheden,
natuurorganisaties en bedrijfsleven.
Wat ga je doen?
Inspiratie is een onmisbaar ingrediënt voor verandering. Het helpt boeren, burgers,
natuurorganisaties, bedrijven en beleidsmakers bij het vormgeven van de toekomst. Door
toekomstideeën bespreekbaar en invoelbaar te maken, kunnen deze partijen op nieuwe
manieren samenwerken aan een steeds mooier landschap waar iedereen voor wil zorgen.
In deze functie werk je samen met mensen binnen en buiten Wij.land aan het creëren
van inspiratie en het ontwikkelen van de ‘community’ die actief aan de slag wil om deze
inspiratie om te zetten in resultaten. Je rapporteert aan het Hoofd Organisatie &
Programma’s. Je eerste focus ligt op het westelijk veenweidegebied. Concreet ga je het
volgende doen:
•

•

•

•
•

Je zorgt ervoor dat onze activiteiten inspiratie bieden en gedragen worden door
een groeiende community. Je leidt of werkt mee in projectteams binnen de
organisatie.
Je werkt aan creatieve campagnes en projecten van de conceptontwikkeling tot
uitvoer en verantwoording, zoals de kunstfietsroute, Welkom in het Wij.land
festival, samenwerking met burgerinitiatieven als de Amstellanddag.
Je weet boeren, burgerinitiatieven, kunstenaars, natuurorganisaties, bedrijven,
donoren en anderen te overtuigen om een bijdrage te leveren aan campagnes,
inclusief financiële ondersteuning.
Je bouwt en onderhoudt communities die bijdragen aan het behalen van de
Wij.land doelstellingen en die onze resultaten breed uitdragen.
Je organiseert excursies en evenementen voor verschillende doelgroepen om de
verhalen van Wij.land boeren verder te verspreiden.

•

•

Je werkt nauw samen met de communicatieadviseur en de
communicatiemedewerker voor beheer van de website en sociale media in het
vertellen van verhalen uit het Wij.land netwerk.
Je prikkelt collega’s en boeren uit ons netwerk om op vernieuwende manieren
naar hun werk te kijken, waardoor je de aanpak van Wij.land onderscheidend
maakt van andere organisaties die boeren ondersteunen bij hun transitie.

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent creatief, verbindend en positief activistisch ingesteld.
Je bent gepassioneerd over het veenweidelandschap en de mensen die daarin
wonen en werken.
Je hebt affiniteit met onze uiteenlopende doelgroepen en staat onbevooroordeeld
in het leven.
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van projectmanagement
en/of het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes.
Je hebt ervaring in het schrijven van voorstellen en het aantrekken van
financiering voor projecten.
Je hebt HBO of universitair denkniveau. Een relevante opleiding is een pré.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Goede beheersing van
Engels is een pré.
Je werkt graag samen in wisselend samengestelde teams en behoudt
gemakkelijk het overzicht. Je kan goed delegeren en bent stressbestendig.
Je maakt makkelijk contact met uiteenlopende mensen en kan relaties goed
onderhouden en verdiepen.

Wat bieden we?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerking met een jong en bevlogen team van doeners die echte
verandering in de maatschappij en de markt tot stand willen brengen.
Ervaren en benaderbaar management en de kans om heel snel heel veel te leren;
Je wordt onderdeel van een internationale beweging van regeneratieve landbouw
en landschapsherstel, o.a. met onze partner Commonland.
Een kantoor op een prachtige boerderij, een kwartier fietsen vanaf station
Abcoude. Flexwerken is bij ons gewoon.
Veel vrijheid in hoe je je tijd indeelt.
Veel ruimte om dingen uit te proberen en voor eigen initiatief.
Een aanstelling voor 32 - 40 uur voor 1 jaar, met perspectief op verlenging.
Een salaris in de functieschaal junior professional die loopt van € 3.335 tot € 4.974,
inclusief 8% vakantiegeld.
25 vakantiedagen en 6 ADV-dagen op basis van een voltijdsaanstelling.
Een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 2.000 per jaar.
Startdatum: zo snel mogelijk.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een laptop en mobiele telefoon van
de zaak en een reiskostenvergoeding, óók als je met de fiets komt.

Solliciteren
Heb je zin in deze functie en herken je jezelf in het gewenste profiel? Stuur uiterlijk 13 juni
je motivatie en CV onder vermelding van ‘Coördinator Community & Inspiratie’ naar
contact@wij.land, ter attentie van Sven Sielhorst.
De gesprekken vinden plaats in de week van 20 juni, bij voorkeur op 20 en 23 juni.

