
Red Amsterdam Noord is een collectief van actieve bewonersorganisaties en bewoners die zich 
inzetten om Amsterdam Noord groen, sociaal en eigenwijs te houden.  

Om onze organisatie te ondersteunen en sterk te houden zijn wij per direct op zoek naar: 

EEN COÖRDINATOR (MAX 20 UUR PER WEEK OP FREELANCE BASIS) 

Werken als coördinator bij RAN 
Amsterdam Noord verandert in een hoog tempo. Dat hoort bij een stad als Amsterdam. Toch zijn  er 
ook zorgen. De tweedeling groeit en de leefbaarheid staat onder druk. Red Amsterdam Noord 
versterkt de verbondenheid tussen Noorderlingen. We laten de stem van de Noorderling horen op de 
plekken van macht en beleid.  
Als coördinator van Red Amsterdam Noord help je de grote lijnen te bewaken en zorg je dat de 
vrijwilligers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.  

Dit ben jij. 
o Je bent een organisatorisch talent. Ervaring met coördineren binnen een maatschappelijk

geëngageerde stichting is een must.
o Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift)
o Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een zelfstandige werkhouding
o Je houdt je staande in gesprek met bestuurders
o Je hebt kennis van Amsterdamse beleidsstructuren en de gemeentelijke organisatie
o Je gaat  gemakkelijk om met vrijwilligers en bewoners met diverse culturele en sociale

achtergronden
o Je bewaakt de grote lijnen en kan deze uitdragen
o Woon of werk je al in Amsterdam Noord? Dan is dat een must!

Voor wat hoort wat. Dit is wat wij jou bieden. 
o Een plek waar je een verschil kunt maken voor bewoners en meedenkt op alle fronten
o Een flexibele, gevarieerde functie in een uniek bewonerscollectief dat actief wordt gevolgd

door bestuur, politiek en media
o Gesprekken met bewoners, beleidsmakers, burgemeester en wethouders
o Een werkplek in het mooie Amsterdam Noord
o Een vergoeding op freelance basis voor max. 24 uur per week, flexibel in te richten, voor een

periode van ten minste 3 maanden, met uitzicht op langere tijd.

Ben jij geïnteresseerd en wil je bijdragen aan Red Amsterdam Noord?  
Mail dan  met motivatie voor 12 december 2022 naar: 

Hopelijk tot snel in Noord! 

mailto:redamsterdamnoord@gmail.com



