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KidsRights Changemakers Manager (32-40 uur) 

Ingangsdatum: per direct 
Dienstverband: 32-40 uur per week 

 

Be part of it! 
 

 

KidsRights werkt sinds 2003 samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten 

worden gewaarborgd. Het winnen van de Internationale Kindervredesprijs biedt jongeren een 

platform om hun stem te laten horen en de mogelijkheid zich te ontwikkelen als positieve en 

veerkrachtige changemakers. 

 
KidsRights heeft sinds haar oprichting hard aan de weg getimmerd om op een innovatieve 

en onderscheidende manier de rechten van kinderen hoog op de mondiale agenda te 

plaatsen en is inmiddels uitgegroeid tot een internationale kinderrechtenorganisatie met 

impactvolle en unieke programma’s. 

 
Wereldwijd zijn er vele getalenteerde jongeren met veelbelovende initiatieven. KidsRights 

gelooft er in dat álle jongeren die een verschil willen maken, erkend en ondersteund moeten 

worden in hun effort om kinderrechten te verbeteren. Hoe klein deze initiatieven ook mogen 

lijken, met de juiste steun en mogelijkheden kan de impact grenzeloos zijn. 

 
Ons doel is om deze jonge changemakers via een platform over de hele wereld met elkaar 

te verbinden. Via dit platform kunnen deze changemakers inspiratie opdoen, ondersteuning 

krijgen voor hun initiatieven, deze promoten en aansluiten bij andere acties.  

 
Wij zijn op zoek naar een initiatiefrijke en gedreven collega, die een kick krijgt van pionieren en 

samen met grote internationale partners, van KidsRights Changemakers een ware wereldwijde 

community van duizenden betrokken jongeren wil maken en de impact van hun initiatieven helpt 

vergroten. 

 
Jouw talent 

 HBO/WO-opleiding, liefst track record in het bouwen van communities 

 Minimaal 3 jaar werkervaring 

 Bewezen succesvol in het opzetten en aansturen van teams, nationaal en/of 

internationaal 

 Ervaring met het involveren en coachen van jongeren tussen de 12 en 24 jaar en hen 

begeleiden om te excelleren in hun passie 

 Talent in het strategisch inzetten en uitdenken van tools en methodes om wereldwijd 

meer jongeren in hun inzet voor kinderrechten te faciliteren 

 Goede beheersing van de Engelse taal en bij voorkeur ook van de Nederlandse, 

Spaanse of Franse taal 

 Een ondernemende, out-of-the box denker, met een hands-on mentaliteit 
 
 
 



 
© 2019 KidsRights All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

 Een proactief karakter, die zelfstandig werkt in teamverband en creatief is in het 

vinden van de juiste lijn en snel kan schakelen 

 
Wat ga je doen? 

 Uitvoerende activiteiten om het aantal en de wereldwijde impact van de 

initiatieven te vergroten 

 Operationele ontwikkeling van de methode om deze initiatieven te beoordelen en 

monitoren 

 Schaalgrootte creëren, door het opzetten, uitbouwen én aansturen van wereldwijde 

communities 

 Inhoudelijk managen van een snel groeiend platform en daarmee opschaling 

realiseren naar tienduizenden deelnemende jongeren, binnen wereldwijde 

communities 

 Changemakers begeleiden en coachen en hun initiatieven bijsturen (remote capacity 

building) 

 Interactie met en tussen jongeren binnen de beweging stimuleren en faciliteren 

 In samenwerking met marketing de beweging inhoudelijk aantrekkelijk maken en 

houden en tegelijkertijd de kwaliteit van de initiatieven waarborgen 

 
Wat bieden wij jou? 

KidsRights wil steeds meer jongeren motiveren om changemaker te worden en hen 

mobiliseren rond actuele kinderrechten issues. Samen met jou, willen wij de 

KidsRights Changemakers verder uitbouwen en de impact van de initiatieven van 

deze changemakers wereldwijd vergroten. 

 
Dit doe je samen met enthousiaste collega’s, die inhoudelijk gedreven zijn en het fijn vinden 

om in een internationale context te werken. Jij bent dé persoon die groots durft te denken en 

de changemakers en hun initiatieven helpt te ontwikkelen. 

 Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam Osdorp/Lijnden 

 Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring 

 25 vakantiedagen 

 

Geïnteresseerd of meer weten? Stuur een mail met CV en motivatie naar KidsRights, t.a.v. 

Jolanda@kidsrights.org 

 
Sluitingsdatum 17 januari 2020 


