Vacature

Programma Ontwikkelaar
Stichting De Verre Bergen (SDVB) zoekt twee nieuwe collega’s die als “Programma
Ontwikkelaar” willen bijdragen aan een beter en mooier Rotterdam. Ben jij een starter met
sterke analytische vaardigheden en houd je van aanpakken? Lees dan hieronder meer over
ons werk en over wat wij zoeken in een Programma Ontwikkelaar.
STICHTING DE VERRE BERGEN
SDVB is een Rotterdamse filantropische organisatie die kennis en kapitaal beschikbaar stelt voor
gedurfde ideeën. Sinds 2011 zetten wij ons in voor een sterker en beter Rotterdam door het bedenken,
uitvoeren en onderzoeken van maatschappelijke programma’s. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld een
programma waarin Syrische statushouders worden begeleid in hun integratie, een makerspace waarin
kinderen 21st-century-vaardigheden opdoen en een basisschool waarin wij goed onderwijs aanbieden
in de wijk Zuidwijk. Wil je meer lezen over onze werkwijze, aanpak en andere programma’s, kijk dan
op onze website. Ons jonge en diverse team bestaat uit +/- 40 ambitieuze collega’s. Wij zijn trots op
en investeren veel in onze fijne werksfeer. Al onze collega’s hebben een passie voor maatschappelijke
innovatie en voelen een grote betrokkenheid bij de stad Rotterdam. Wij streven naar een team dat een
afspiegeling vormt van de stad Rotterdam.

WAT GA JE DOEN ALS PROGRAMMA ONTWIKKELAAR?
Als Programma Ontwikkelaar ga je nieuwe programma’s ontwikkelen. Je gaat in het binnen- en
buitenland op zoek naar de beste oplossingen voor grootstedelijke maatschappelijke problemen. Je
werkt hierin nauw samen met meerdere collega’s binnen een programmateam. Werkzaamheden die je
o.a. uitvoert:
•

Je werkt oplossingen en ideeën uit door middel van desk research,
kwantitatieve analyses, veldonderzoek en interviews met experts en de doelgroep;

•

Je vertaalt de oplossing of het idee naar de Rotterdamse context, je kijkt
hierbij naar inhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke en zakelijke
factoren;

•

Je schrijft een programmavoorstel dat je voorlegt aan het bestuur van SDVB.

De functie Programma Ontwikkelaar is een startersfunctie bij SDVB, je kunt op termijn doorgroeien
naar de functie van Associate. Lees hier meer over deze functie, de werkzaamheden en de
doorgroeimogelijkheden.

WAT ZOEKEN WIJ IN EEN PROGRAMMA ONTWIKKELAAR?
•

Je hebt een brede maatschappelijke interesse. Het spreekt je aan dat je op diverse thema’s
vraagstukken gaat doorgronden en vernieuwende ideeën gaat uitwerken voor de stad
Rotterdam;

•

Je hebt ergens in uitgeblonken, of je ergens volledig voor ingezet tijdens jouw studietijd.
Denk bijvoorbeeld aan studieresultaten, sportprestaties, werkervaring, vrijwilligerswerk of
(mantel)zorg;

•

Je bent een analytische en kritische denker die snel veel informatie kan verwerken en
projectmatig werkt. Je bent nieuwsgierig en houdt van intellectuele uitdagingen;

•

Je bent communicatief sterk en voelt je comfortabel in verschillende
omgevingen (van een bijeenkomst met buurtbewoners tot een meeting met de directeur van
een grote organisatie);

•

Je zoekt een baan waar geen dag hetzelfde is. Je haalt energie uit het werken aan
verschillende taken gedurende een dag;

•

Je wilt je continu blijven ontwikkelen, zowel on-the-job, als via training en opleiding.

WIE ZOEKEN WIJ?
•

Je hebt (bijna) een universitaire master afgerond. Wij streven naar een zo divers mogelijk team,
wij hebben daarom geen voorkeur voor een specifieke studierichting;

•

Je bent een starter met maximaal 2 jaar werkervaring (na je studie) op het moment van
solliciteren;

•

Je beheerst vloeiend de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast beheers
je de Engelse taal goed. Wij vinden het ook interessant als je andere talen goed beheerst;

•

Wij zoeken collega’s die in de regio Rotterdam wonen of die bereid zijn om naar de regio
Rotterdam te verhuizen. Onze ervaring is dat het werk waardevoller is als je in de regio woont.
Wij bieden een vergoeding om de verhuizing te faciliteren.

WAT BIEDEN WIJ?
Een fulltime positie (40 uur) binnen een hecht en divers team in Rotterdam. Er is veel aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling. Zo krijg je een mentor aangewezen waarmee je maandelijks afspreekt, volg
je regelmatig trainingen en coaching en heb je een persoonlijk trainingsbudget.
Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, onder meer:
•

Een fulltime aanstelling met een startsalaris van €41.000 bruto per jaar (incl. vakantiegeld);

•

Een jaarcontract, met zicht op een vast contract bij goed functioneren en
doorgroeimogelijkheden op termijn;

•

Goede pensioenregeling en werknemersverzekering;

•

De mogelijkheid om werken op kantoor en thuis te combineren, wij zorgen voor
thuiswerkfaciliteiten zoals een bureaustoel en scherm;

•

Ruime reiskostenvergoeding;

•

25 vakantiedagen;

•

Laptop en telefoon;

•

Startdatum in overleg, bij voorkeur per 1 mei 2021.

HEB JE INTERESSE?
Neem dan deel aan onze online kennismakingsbijeenkomsten in januari en februari! Wij moedigen je
aan om deel te nemen zodat je een goed beeld krijgt van SDVB, de functie en de collega’s waarmee je
samen gaat werken. De data en tijden zijn hier te vinden.
Solliciteren is mogelijk tot en met 14 februari 2021 via sollicitatie@sdvb.com. Lees hier meer over de de
sollicitatieprocedure.

