
 

 

STICHTING KEZBAN 
ZOEKT: 
 
PROJECTMEDEWERKER 
OP ZZP-BASIS 

 

 

 

Wie zijn wij? 

Stichting Kezban wil eergerelateerd en huiselijk geweld, 

seksualiteit, seksuele diversiteit en huwelijksdwang 

bespreekbaar maken en aanpakken. Hiervoor ontwikkelen 

we geschikte materialen en methodieken en geven we 

voorlichting, training en advies aan diverse instanties en 

organisaties. 

 

Wat ga je doen? 

Als projectmedewerker ondersteun je de projectleider bij 

de verschillende lopende en toekomstige projecten van 

de stichting. Dit doe je zowel op administratief als 

organisatorisch gebied. Je verricht afwisselende en 

uitdagende werkzaamheden onder begeleiding van de 

projectleider.  

 

Werkzaamheden: 

 Het boeken en vastleggen van afspraken van 

locaties voor trainingen, voorlichting en workshops. 

Ofwel het regelen van facilitaire zaken 

 Het plannen & organiseren van trainingen, 

voorlichting en workshops 

 Ondersteunen en onderhouden van contacten met 

de verschillende dialoogleiders 

 Het digitaliseren van het trainingsmateriaal  

 Ondersteuning bij uitwerking van projectplannen 

 Het coördineren en uitwerken van verslagen waar 

onder het jaarverslag 

 Het digitaal archiveren van verslagen en 

documenten 

 Onderhouden en bijwerken van Social Media 

 

 

 

 

 

ZZP opdracht 

projectmedewerker 

──── 

Flexibel  beschikbaar 

voor gemiddeld 18 

uren per maand 

──── 

Tarief passend bij 

opleiding en ervaring 

──── 

Stuur je motivatiebrief 

en CV voor 2 april  

──── 

 

STICHTING KEZBAN 

www.stichting-kezban.nl 

 

  Vragen over opdracht?  

Neem contact op met: 

Mathilde Bosker / tel 

nummer 0638326242 

contact@stichting-

kezban.nl 
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Wat vragen wij? 

Je bent een enthousiast en leergierig persoon, een 

doener die ook kan meedenken! Wat zoeken wij? 

 

 MBO/HBO werk- en denkniveau. Een secretariële 

opleiding, officemanagement of personal assitant  

 Ruime werkervaring in vergelijkbare 

ondersteunende functies 

 Goede computervaardigheden in Apple software 

en beschikking over Apple laptop is een pre. 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in 

woord en geschrift 

 Kennis van inzet en gebruik Social Media  

 Beschikking hebben over een thuiswerkplek 

 Woonachtig in Amsterdam 

 Je bent afkomstig uit en hebt aantoonbare 

affiniteit met de doelgroep en het werkveld van 

onze stichting 

 Je bent ondernemend en toont initiatief 

 Je bent sociaal en beschikt over sterke 

communicatieve vaardigheden 

 Je bent in staat om met verschillende doelgroepen 

en partijen samen te werken 

 

Wat bieden wij? 

 Een overeenkomst op ZZP basis met ingang van 

half april voor 3 maanden met een optie tot 

verlenging 

 Gemiddeld 18 uren per maand. Het aantal te 

werken uren zal per week variëren 

 Een uurtarief dat past bij opleiding en werkervaring 

 Samenwerken in een klein team in het 

maatschappelijke / welzijnswerkveld 

 Veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor 

eigen initiatief 

 


