
 

 

 

 

 

 

Vacature: projectcoördinator (m/v) 
(1.0 FtE) 

Stichting Excelsior4All is op zoek naar een projectcoördinator, aanstelling z.s.m. (vanaf 1 
augustus 2018). 
 
Wij zoeken een enthousiaste kracht die woonachtig is in Rotterdam of omgeving. Onze 
nieuwe collega is flexibel, maatschappelijk betrokken, legt gemakkelijk contact met jongeren 
en heeft oog voor hun kansen en mogelijkheden. Uiteraard voldoe je aan de door ons 
vastgestelde kerncompetenties: klant-, kwaliteit- en resultaatgericht. 
 
De organisatie  
Excelsior4All is de maatschappelijke stichting van Excelsior Rotterdam en vertegenwoordigt 
de voetbalclub in de lokale samenleving. Excelsior4All is gevestigd in het Van Donge & De 
Roo Stadion en werkt samen met lokale overheden en maatschappelijke partners om de 
maatschappij te verbeteren. 
 
De projecten die worden uitgevoerd vallen onder de pijler sportparticipatie en leefbaarheid. In 
de uitvoering ben je verantwoordelijk voor de uitvoer van verschillende projecten en 
programma’s, dit doe je in samenwerking met de projectleider.  
 
De functie 
Jij wordt verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoer en begeleiding van de projecten en 
activiteiten die vallen binnen de pijlers sportparticipatie en leefbaarheid. In samenwerking 
met de projectleider werk je mee met het onderzoeken en het aanpassen van de 
projectplannen.  
 
De Excelsior Clinics zijn voetbal trainingen in de wijk met als doel de sportparticipatie te 
verhogen. Elke Excelsior Clinic is uniek en aan jouw de taak om deze zo leuk, uitdagend en 
leerzaam mogelijk te maken voor de deelnemers en te voorzien in doorstroom naar de 
Excelsior Street League.  
 
De Excelsior Street League is een project voor jongeren van 10 t/m 14 jaar, het verbeteren 
van burgerschapsvaardigheden door middel van voetbalwedstrijden, workshops en 
buurtbijdrages staat centraal.  
 
Alle activiteiten moeten in uitstraling en invulling BVO waardige wijkactiviteiten zijn. In de 
uitvoering is gezondheid een rode draad en zoomen we in op passende normen en waarde. 
Administratieve werkzaamheden, overleggen en evalueren met leidinggevende en partners 
zijn een onderdeel van je werk, je zal voornamelijk buiten in de coördinatie en uitvoering van 
de activiteiten actief zijn.     
 
De uitvoeringstijden zijn voornamelijk aan het eind van de middag en op zondag. Een richtlijn 
van de werktijden: maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur en de zondag. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bieden 
· Een fulltime baan (40 uur) in een uitdagende, leerzame en dynamische omgeving 
. Basissalaris MBO+, o.b.v. een jaarcontract met proeftijd 
. Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de maatschappelijke- en sport branche 
 
Wij vragen 
· Een relevante opleiding op sociaal maatschappelijk of sportief gebied (MBO+) 
· Affiniteit met voetbal en welzijns/ jongerenwerk 
· TC/ TJC diploma is een pré 
· Goede communicatieve en sociale vaardigheden, integer en betrouwbaar. 
 
 
Ben jij geïnteresseerd? 
Ben jij deze enthousiaste persoon met passie voor het vak? Reageer dan op deze vacature 
door je CV met motivatie/sollicitatiebrief te mailen naar andrean.loizides@excelsior4all.nl. 
 
 
Sluitingsdatum vacature:  Vrijdag 20 juli 2018 
 
Datum eerste gesprekken:  Woensdag 1 augustus 2018 (9.00 – 13.00 uur) 
     Donderdag 2 augustus 2018 (13.00 – 17.00 uur) 
 
 
Uw gegevens worden verwerkt conform de Europese privacy wetgeving (AVG), zie hier ons 

privacy statement https://sbvexcelsior.nl/privacyverklaring/ 
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