
Onderhouden van contacten met partners op het gebied van sociale veiligheid
op de werkvloer. Jij onderzoekt de wensen en behoefte van partners en
vertaalt deze naar duurzame oplossingen voor een veilige werkvloer
Het opstellen en uitwerken van projectvoorstellen voor langdurige
samenwerkingen met partners 
Zelfstandig trainingen (inclusief Training of Trainers) ontwikkelen en faciliteren
Plannen van trainingen en aansturen van trainers
Ondersteunen van de organisatiebrede strategie en activiteiten van Fairspace,
zoals campagnes, lobby, business development, en impact

Vacature Programmamedewerker (0,8 fte)

Wil jij deel uitmaken van een gedreven team dat streeft naar een veilige
openbare ruimte in Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou! Fairspace zoekt
een programmamedewerker voor 0,8 fte. 

Fairspace is opgericht in 2017 vanuit de wens om door middel van een
intersectionele en co-creatieve aanpak te werken aan een inclusieve openbare
ruimte voor iedereen, ongeacht wie je bent of hoe je eruitziet. Specifiek
ontwikkelen wij interventies om een einde te maken aan straatintimidatie en
grensoverschrijdend op de werkvloer. De afgelopen jaren hebben wij een track
record opgebouwd van zowel beleidsmatig, educatief als activistisch werken aan
een veilige samenleving. Onze partners variëren van bedrijven en
onderwijsinstellingen tot maatschappelijke organisaties en internationale non-
profitorganisaties.

Fairspace zoekt een programmamedewerker Veilige werkvloer die de directie kan
ondersteunen in het onderhouden van relaties en partnerschappen, en bij het
uitvoeren van projecten voor uiteenlopende bedrijven en organisaties in
Nederland. 

Activiteiten bestaan onder andere uit:

Wie ben jij?
De persoon die wij graag in ons team verwelkomen is georganiseerd en kan goed
zelfstandig werken. Je vindt het leuk om contacten te onderhouden en een
netwerk op te bouwen. Je bent verantwoordelijk en kunt goed overzicht houden,
in lijn met de planning en en strategie van Fairspace. Daarbij vind je het leuk om
mee te draaien binnen een internationaal en intercultureel team in een
organisatie die nog vol in ontwikkeling en aan het groeien is. We onderzoeken
vaak nieuwe kansen en bieden ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.



Vijf jaar aantoonbare ervaring met project management
Aantoonbare ervaring met het onderhouden van relaties met uiteenlopende
belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, gemeenten en maatschappelijke
organisaties
Uitstekende organisatorische en coördinerende vaardigheden voor het
organiseren van workshops en bijeenkomsten
Waarde hechten aan diversiteit en inclusie. We horen graag van je hoe je hier
in het verleden aan hebt gewerkt of welke ideeën je hierover hebt
Affiniteit met thema’s als gelijkheid, mensenrechten en veiligheid
Vanwege de aard van de werkzaamheden is het voor deze functie belangrijk
dat je zowel de Nederlandse als Engelse taal beheerst

Een informele, dynamische werkomgeving met aandacht voor gezond werken
Contract tot het eind van het jaar met mogelijkheid tot uitbreiding en
verlenging
Salarisindicatie tussen de €2800 en €3800 bruto op basis van fulltime
dienstverband
8% vakantiegeld, 5% maandelijks budget voor pensioen (naar eigen inzicht te
besteden) en volledige reiskostenvergoeding
Trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
Wij werken één dag in de week met het team op onze co-working plek in
Rotterdam. De overige dagen zijn we veel op pad of werken vanuit huis met
regelmatige contactmomenten. 

Wat zoeken wij? 

Wij bieden:

Meer informatie
Je kunt je motivatie en CV onder vermelding van Vacature
Programmamedewerker Veilige werkvloer voor maandag 23 januari 2023 sturen
naar Fairspace op info@fairspace.co. De gesprekken zullen kort daarna
plaatsvinden op 25, 26 en 27 januari. 

Fairspace is een organisatie die gelijke kansen biedt en gelooft in de kracht van
diversiteit. We moedigen kandidaten van allerlei achtergronden aan om te
solliciteren. We kunnen tegemoet komen aan verzoeken die kandidaten met een
handicap ondersteunen bij het werving-, selectie- en beoordelingsproces.

Ook als je niet voldoet aan alle punten uit onze wensenlijst, moedigen we je aan
om te solliciteren. We leren je graag kennen!


