WIJ ZOEKEN EEN BEVLOGEN, ondernemende

DIRECTEUR
De Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam is per 1 januari 2022
op zoek naar een bevlogen, ondernemende directeur die de naamsbekendheid en het geluid van de organisatie gaat vergroten en daarmee uitvoering gaat geven aan de strategie 2022 -2024, zodat er
meer kinderen met kwalitatief hoogwaardige, langdurige
(ontwikkelings)relaties ondersteund kunnen worden.

Big Brothers Big Sisters Amsterdam is een mentororganisatie
voor kinderen/jongeren van 5-18 jaar. Sinds 2012 ondersteunt
Big Brothers Big Sisters Amsterdam deze kinderen/jongeren
die tot de groep behoren die in armoede leeft. Daartoe maakt
zij gebruik van twee programma’s: het 1-op-1 Community Based
Mentoring programma en het Big Bunch groepsprogramma.

Bij Big Brothers Big Sisters geloven wij dat positieve relaties van
essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van een kind en daar
zetten wij ons met behulp van onze betrokken en enthousiaste
Bigs dagelijks voor in.
De afgelopen jaren is de basis van de organisatie gelegd. Wij hebben het Community Based Mentoring programma en het Big Bunch
programma geïmplementeerd, we werken conform de methodiek en
vereisten van Big Brothers Big Sisters International en we hebben in
de loop der jaren gemiddeld 100 kinderen per jaar ondersteund.
In 2022 wordt beoogd een alumniprogramma op te zetten.
Het is nu tijd om naar buiten te treden en ons geluid te gaan laten
horen, want nog zo veel meer kinderen kunnen baat hebben bij een
matchrelatie, die een wezenlijk verschil kan maken in het leven van
een kind. We willen onze impact vergroten!

Organisatie

Big Brothers Big Sisters in Nederland
en wereldwijd
Big Brothers Big Sisters komt oorspronkelijk uit Amerika, waar het in
1904 ontstaan is. In de jaren ‘90, nadat ook wetenschappelijk onderzoek aangetoond had dat de BBBS mentoring positieve resultaten
opleverde o.a. op het gebied van zelfvertrouwen, schoolprestaties
en de band met de omgeving, groeide de belangstelling naar de BBBS
mentoring van buiten Amerika.
Big Brothers Big Sisters International is daarom opgericht. Inmiddels
zijn er 14 landen aangesloten en worden er bijeenkomsten gehouden,
waar alle deelnemende landen ervaringen uitwisselen. Er is regelmatig contact om elkaar aan te vullen, van nieuwe ideeën te voorzien en
onderling van elkaar te leren.
Big Brothers Big Sisters heeft ook vestigingen in Rotterdam en
Utrecht. Dit zijn onafhankelijke stichtingen die met dezelfde methodiek werken en die zich moeten houden aan de door BBBS Internatio-
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We werken met een team van 5 professionele medewerkers; de
directeur, een senior match, - en programma coördinator, 2 matchcoördinatoren en een programma assistent.
Daarnaast zijn er vrijwilligers, onze “Big Support”, die zich met de marketing bezighouden. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers die zich intensief
als Big Brother of Big Sister voor de organisatie inzetten.

Functieprofiel Directeur
In deze rol ben je eindverantwoordelijk voor het leiden en managen van een mentororganisatie voor kinderen en jongeren, in overeenstemming met de statuten en het beleid van BBBSAm, in samenwerking met het
bestuur. Je bent het gezicht van de organisatie, een echte netwerker die excelleert in het leggen van verbindingen zowel binnen als buiten de organisatie. Een motiverende leider voor het team van medewerkers in
Amsterdam als ook de inspirerende gesprekspartner voor externe partijen. Integer met een groot hart voor
onze Littles en aandacht/support voor onze Bigs. Je haalt plezier en inspiratie uit het promoten van BBBSAm
in de gemeenschap en bent creatief in het creëren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden.

Wat bieden we?
•

Een betekenisvolle, maatschappelijk betrokken en ondernemende
werkomgeving waar initiatief, creativiteit en innovatief denken
actief worden ingezet

•

Een organisatie ondersteund door professionele en consistente
werkprocessen (conform de internationale BBBS richtlijnen)
zodat iedereen zich kan focussen op dat waar het echt om gaat:
de unieke en waardevolle matches tussen de Littles en Bigs

•

Een enthousiast team van gedreven professionals

•

De unieke kans om in deze fase van BBBSAm bij te dragen aan
een impactvolle en substantiële groei waardoor de perspectieven
van nog meer kwetsbare kinderen en jongeren op positieve wijze
veranderen.

Taken & Verantwoordelijkheden
•

Eerste aanspreekpunt en het gezicht van BBBSAm binnen de
gemeenschap, overheid en (social) media

•

Het vergroten van de naamsbekendheid/zichtbaarheid en het
promoten van de diensten van BBBSAm

•

Zorgen voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een
communicatie- en marketingplan als onderdeel van het jaarlijks
operationele plan van de organisatie

•

Het bewaken van de financiële continuïteit, het vormgeven van
een financieel ontwikkelingsplan gekoppeld aan de operationele
begroting en het bewaken van de voortgang gedurende het jaar

•

Het genereren van inkomsten c.q. subsidies voor BBBSAm bij
bedrijven, particuliere donoren, fondsen, gemeente Amsterdam
en het proactief onderhouden van deze en bestaande relaties

•

Het onderzoeken van nieuwe manieren van fondsenwerving en
bekijken of deze wijze een manier voor de organisatie kan zijn om
fondsen te werven
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•

Het voorbereiden en controleren van, en verantwoordelijk zijn

Competenties

voor het jaarlijks operationeel plan en budget, gebaseerd op het
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•
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•

Vertrouwenspersoon en het zorgdragen voor een adequate naleving van de wetgeving/ riskmanagement

Arbeidsvoorwaarden

Verantwoordelijk voor een goede werkomgeving en het functio-

•

€4.100 - €4.700 bij fulltime dienstverband

neren van systemen (ICT, facilitair/ kantoor).
•

Samenwerken met het bestuur

•

Samenwerken (bevorderen van de samenwerking) met de andere

Contract conform CAO Sociaal werk, salaristabel 11, indicatie

•

Contract voor bepaalde tijd van 1 jaar voor 0,6 FTE met intentie
tot verlenging.

vestigingen van BBBS in Nederland en wereldwijd.

Procedure
Mogelijkheid om per mail of telefoon vragen te stellen vanaf
11 oktober. Sluitingsdatum vacature 13 november as.
Eerste ronde gesprekken: week van 15 november as.
Tweede ronde gesprekken: week van 22 november as.
Keuze: uiterlijk 29 november as.
Start: per 1 januari 2022.
Solliciteren kan door uiterlijk 13 november 2021 een CV en motivatie
te sturen naar vacature@bbbsamsterdam.nl t.a.v. Celina Korthals.
Via dit mailadres kan je ook eventuele vragen stellen of een
terugbelverzoek doen.
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VOOR ALLE KINDEREN IS SUCCES
IN HET LEVEN WEGGELEGD
Big Brothers Big Sisters Amsterdam
Strawinskylaan 619,

info@bbbsamsterdam.nl

WTC Toren A, 6de verdieping,

www.bbbsamsterdam.nl

1077 XX Amsterdam

facebook.com/bbbsamsterdam.nl
instagram.com/bbbsamsterdam

