Teamleader AMBER Alert
AMBER Alert, gestart als een burgerinitiatief, heeft inmiddels net zo’n grote naamsbekendheid als Coca
Cola. En dát met een marketingbudget van nul euro! Alleen al in Nederland zoeken ruim twaalf miljoen
mensen en duizenden organisaties actief mee als een kind vermist raakt. Ben jij de bindende schakel op
de werkvloer, die niet te beroerd is om ook zelf de handen uit de mouwen te steken? Wil je graag een
steentje bijdragen aan het redden van kinderlevens? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hoe ziet jouw functie er uit?
Als Teamleader ben jij dé draaischijf van het AMBER Alert-team. Je stuurt het team (bestaande uit Public
Affairs-, Fondsenwerving-, Communicatie- en Community-specialisten) aan, je bewaakt de planning en
de kwaliteit van de projecten. Je bent gewend om doelstellingsgericht te werken en kunt het team
hierop aansturen zodat de targets worden behaald. Het is jouw taak (nee, je passie!) om onze
ambitieuze doelstellingen om te zetten in daden. Je bent sociaal vaardig. Zo ben je in staat om onze
missie over te brengen zodat iedereen binnen het team zijn of haar taken met dezelfde spirit uitvoert.
Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor praktische en inhoudelijke vragen van het team, maar ook van
belangrijke contacten buiten de organisatie. Zo komen de wensen van de board en partners eerst bij jou
terecht. Vervolgens is het aan jou en je teamleden om deze in een concreet projectplan te gieten en uit
te voeren. Je bent de paraplu tussen de board en de verschillende afdelingen. Je behoudt te allen tijde
het overzicht en rapporteert de voortgang van de projecten en wat er speelt binnen het team terug aan
de board.
Wie ben jij?
Je bent een echte organisator en munt uit in het coördineren van activiteiten. Je houdt veel ballen in de
lucht. Iets wat je met veel plezier en verve doet! Je raakt dan ook totaal niet in de stress wanneer je een
een ad hoc project moet opzetten. Jij kunt namelijk als geen andere schakelen tussen verschillende
taken en projecten, zonder het overzicht te verliezen.
Je bezit een grote portie creativiteit, inventiviteit en lef. Je kunt out-of-the box denken en je bent in
staat om zelf initiatieven aan te dragen, zodat er nog efficiënter gewerkt wordt. Bovendien ben jij
iemand die liever écht met de poten in de modder staat. Jouw motto luidt immers; teamwork makes the
dream work! Om dit team als een geoliede machine te doen draaien, zorg je ervoor dat je teamleden
zich maximaal gewaardeerd en betrokken voelen. Daarnaast bied je je team ook een luisterend oor.

Je profiel:
• Je heb een academische opleiding genoten;
• Je bent ijzersterk in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.
• Je hebt meer dan vijf jaar ervaring met het leiden van (kleine) internationale teams;
• Je hebt minstens twee jaar ervaring met projectmanagement: coördinatie, planning, etc.;
• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie en politiek;
• Je beschikt over de nodige communicatieve en sociale vaardigheden om het team aan te sturen,
te motiveren en de eenheid te bewaren;
• Je bent stressbestendig en kunt ook onder druk georganiseerd blijven werken en prioriteiten
stellen;
• Je bent betrouwbaar, integer en representatief;
• Je legt gemakkelijk contact en bent goed in het ontwikkelen en onderhouden van relaties.
Wat hebben we jou te bieden?
• Een uitdagende baan waarin je bijdrage kunt leveren aan het redden van kinderlevens;
• Een fulltime functie met veel ruimte voor creativiteit, nieuwe ideeën en eigen inbreng;
• Een marktconform salaris met vele voordelen, zoals een premievrij pensioen;
• 38 verlof- en ATV dagen op basis van fulltime tewerkstelling;
• Een leuke, ‘Google-achtige’ werkomgeving (incl. dagelijkse lunch) in Beek, Zuid-Limburg.
Wil je deze baan?
We zien je sollicitatie graag tegemoet! Stuur je TL met Engelstalige motivatiebrief en enkele
voorbeelden van teksten waar je trots op bent (Engels én Nederlands) naar hiring@amberalert.eu ovv
TL in de header van je mail. Een antecedentenonderzoek en/of online screening kan onderdeel
uitmaken van de sollicitatie procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

