Community Lead Vlaanderen
Over CoderDojo Belgium
CoderDojo Belgium is een vzw die gratis sessies, dojo's, organiseert om kinderen en jongeren
van 7 tot 18 jaar te leren programmeren. De dojo's worden georganiseerd door vrijwilligers. Het
doel is om kinderen en jongeren te introduceren in nieuwe technologieën en zo hun kennis uit te
breiden.
Op onze website kan je meer info vinden: https://www.coderdojobelgium.be
Community Lead Vlaanderen
Momenteel zijn we op zoek naar een Community Lead voor Vlaanderen.
Als Community Lead ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en opvolgen van de
dagelijkse activiteiten van CoderDojo Belgium. Jouw missie is om de community (vrijwilligers,
ouders, partner organisaties en uiteraard de kinderen) te ondersteunen en verder te
ontwikkelen.
In samenwerking met de Event Manager zorg je ook voor het goede verloop van events. Je
werkt ook nauw samen met de Community Lead Wallonië.
Omschrijving van de functie
Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de dojo's. Dit zowel met de lead coaches
als met de andere vrijwilligers. Je stimuleert de zoektocht naar deelnemers en coaches, helpt bij
de opstart van nieuwe dojo's en verleent technische ondersteuning waar nodig.
Als Community Lead ben je ook het gezicht voor de vrijwilligers en deelnemers. Daarom bezoek
je op regelmatige basis dojo's. Deze vinden vooral plaats op zaterdag en zondag. Events voor
de vrijwilligers vinden geregeld 's avonds plaats.
Je brengt bij in het creëren van een aangename omgeving waar coaches kunnen focussen op
het mentoren van de deelnemers ipv administratieve en organisatorische taken.
Samen met het team sta je mee in voor de dagelijkse activiteiten zoals administratie, stock,
logistiek en meetings.
Je ondersteunt de projectcoördinator van CoderDojo4All, een project specifiek voor dojo's naar
bepaalde doelgroepen zoals meisjes, kinderen in armoede of kinderen die langdurig in het
hospitaal verblijven.

Je helpt mee bij het schrijven van subsidiedossiers en het correct afhandelen van de dossiers
die zijn toegekend. Je zoekt ook actief mee naar nieuwe sponsors.
Profiel
Je wil werken voor een passioneel sociaal project: kinderen en jongeren in aanraking laten
komen met nieuwe technologieën en hen meehelpen om daarin te evolueren.
Je bent sterk in het organiseren en communiceren.
Je bent pragmatisch, een doener en hebt de nodige maturiteit.
Je bent doelgericht, pro-actief en ziet opportuniteiten. Je neemt graag initiatief en je kan
zelfstandig werken.
Je bent flexibel en vindt het niet erg om je te verplaatsen. Je kan prioriteiten stellen.
Je hebt ervaring met project management, tijdsbeheer en het opmaken van budgetten.
Je weet anderen te motiveren en wil graag bijdragen aan een positieve sfeer.
Je hebt interesse in technologie.
Je spreekt perfect Nederlands en Engels. Kennis van het Frans is een plus.
Wat kunnen we je bieden?
Je komt terecht in een dynamische omgeving in een ambitieus sociaal project.
Je krijgt een full-time contract.
Je komt terecht in een omgeving met veel sociale contacten.
Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze positie of ken je de geknipte persoon voor deze job? Stuur dan
zeker een CV met motivatie naar jobs@coderdojobelgium.be

