VACATURE PROJECTMEDEWERKER JOB & LAKS-Monitor
Heb jij altijd het overzicht, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en schrik je niet van een beetje
statistiek? En wil jij voor de twee leukste jongerenorganisaties van Nederland werken aan beter
onderwijs? Misschien ben jij dan onze nieuwe projectmedewerker JOB- en LAKS-Monitor.
Over ons
Stichting Combo is de faciliterende en uitvoerende organisatie van het Landelijk Aktie Komitee
Scholieren (LAKS) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). De jongerenbesturen
bepalen de inhoudelijke koers. Werken bij Stichting Combo is dus ook werken ‘in’ een
jongerenvereniging.
LAKS ken je misschien van de Eindexamenklachtenlijn, maar we zijn veel meer dan dat! LAKS en JOB
zijn verenigingen van, voor en door scholieren en mbo-studenten. LAKS en JOB organiseren
verschillende activiteiten, informeren en vertegenwoordigen scholieren en mbo-studenten. Dit moet
je heel ruim zien. LAKS en JOB hebben over alles rondom het voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs een mening. Namens alle scholieren en mbo-studenten. De besturen
van JOB en LAKS worden hierin ondersteund door een team van beleids- en projectmedewerkers.
Over de functie
De LAKS- en JOB-monitor zijn twee grote projecten die we elke twee jaar uitvoeren. Beide zijn
grootschalige onderzoeken naar scholier- en student-oordelen over het onderwijs. De JOB-monitor
wordt zelfs door circa 250.000 mbo-studenten ingevuld; dat is meer dan de helft van alle mbostudenten! Met de resultaten kunnen leerlingenraden en studentenraden aan de slag om het
onderwijs op hun school te verbeteren. Samen met de jongerenbesturen is de projectmedewerker
verantwoordelijk voor het hele traject rondom de JOB- en LAKS-monitor.
Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau, maar jij bent de spin in het web
die alles er omheen regelt. Hierbij ben je het aanspreekpunt voor verschillende betrokken partijen
zoals het onderzoeksbureau, deelnemende scholen, vormgevers en het onderwijsveld. Tevens ben je
verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie rondom de monitoren, en de werving van en
communicatie met scholen. Ook ontwikkel en geef je trainingen voor studenten- en leerlingenraden
die met de resultaten van de monitor aan de slag gaan. Tot slot schrijf je over beide onderzoeken
een landelijke rapportage en zorg je dat dit feestelijk gepresenteerd wordt. Dit alles doe je in nauwe
samenwerking met de jongerenbesturen.
In de JOB-monitor is afgelopen periode veel veranderd en jij zal de eerste nieuwe versie van de
monitor gaan draaien. Je zult snel de diepte ingaan en krijgt veel verantwoordelijkheid. De LAKSmonitor is in het veld minder bekend. De nadruk zal daarom liggen op het op de kaart zetten van de
monitor. Hoewel de onderzoekstrajecten op elkaar lijken, zijn de aandachtspunten verschillend.
In deze functie draai je gelijktijdig twee grote projecten. Het is daarom van belang dat je goed het
overzicht kan houden, op deadlines kan werken en goed prioriteiten kunt stellen.

Wie wij zoeken
Wij zoeken een energieke, diplomatieke, stressbestendige medewerker met:
•

een afgeronde WO opleiding in een relevant veld;

•

1-2 jaar werkervaring;

•

ervaring met projectmatig werken;

•

kennis van en affiniteit met kwantitatief onderzoek;

•

affiniteit met jongeren, onderwijs en medezeggenschap;

•

bestuurlijke sensitiviteit;

•

goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

•

een flexibele, stressbestendig en zelfstandige instelling;

•

Woonachtig in of rondom Utrecht is een pre.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling is voor 18 maanden (met mogelijk kans op verlenging van 6 maanden) en start 1 mei
2019.
Als medewerker maak je deel uit van een klein, bevlogen team van ongeveer twaalf medewerkers. Er
is binnen onze organisatie veel ruimte om te leren. Je werkt vanuit ons kantoor in hartje Utrecht, op
een steenworp afstand van het centraal station. De aanstelling is voor 32 uur, verspreid over 4 dagen
(ma. t/m do.). Het salaris bedraagt €2336,- bruto p/m voor 32 uur, excl. vakantiegeld (8%) en
eindejaarsuitkering (5.6%). Wij zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds.
Solliciteren
Heb je interesse? Stuur een motivatiebrief met CV gericht aan Carlijn Wentink uiterlijk 17 maart 2019
naar c.wentink@stg-combo.nl. Graag je motivatiebrief en CV in Word- of Pdf-formaat toevoegen aan
de e-mail, met in de bestandsnaam je eigen voor- en achternaam.
Kijk voor meer informatie over de projecten op www.laksmonitor.nl en www.jobmbo.nl/monitor.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.stg-combo.nl. Voor overige vragen kun je
bellen naar 030 79 00 905 (Carlijn Wentink; bereikbaar ma t/m do tijdens kantooruren).
De eerste gesprekken staan gepland op 21 maart. Na deze eerste ronde wordt een aantal
kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek op 27 maart.

