
Kom jij ons team versterken als… 

Projectcoördinator Den Haag

Over ELANCE Academy
ELANCE coacht, leidt op, onderzoekt, inspireert en verbindt. Ze gelooft in een wereld waarin
iedere (jonge) vrouw de mogelijkheid heeft haar kwaliteiten te ontwikkelen en gestimuleerd
wordt om dromen en ambities te hebben en deze waar te maken. Diversiteit, gelijke
kansen, vertegenwoordiging en economische zelfstandigheid zijn hierin belangrijke
uitgangspunten. We hebben een sterk netwerk, uitgebreide kennis en expertise op dit
gebied. We werken samen met het sociaal domein, onderwijs en hulpverlening. ELANCE
bestaat sinds 2010 in Amsterdam, 2018 in Den Haag en 2019 in Zoetermeer. Door middel van
diverse programma’s coachen wij meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10-18 jaar.
ELANCE Academy heeft sinds 2018 in Den Haag en omgeving ruim 270 meiden en jonge
vrouwen opgeleid tot sterke, inspirerende rolmodellen voor de volgende generatie!

De functie 
Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele- en
groepscoachings programma’s van ELANCE Academy in Den Haag. Je behoudt het
overzicht en bewaakt de voortgang van de trajecten (koppels van meiden en coaches), je
bent aanspreekpunt voor alle professionele en informele contacten in de stad en
onderhoudt deze. Je bent maakt de jaarplanning en stuurt op de uitvoering hiervan. Hierbij
ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team van projectmedewerkers en
projectassistenten. Daarnaast ben je de praktijkbegeleider van de fulltime studenten die
worden ingezet als teamcoach. 

Onze perfecte kandidaat 
● Heeft een sociale studie (social work, pedagogiek of toegepaste psychologie) op HBO

niveau afgerond 
● Heeft minimaal 3  jaar werkervaring
● Woont in Den Haag en heeft een professioneel Haags netwerk en kent de

ontwikkelingen in de stad
● Heeft ervaring in leidinggeven aan een team
● Heeft kennis van de doelgroep 
● Is proactief, sterk in het leggen van relaties en het verbinden van mensen 
● Is een organisatietalent, daadkrachtig  en heeft inlevingsvermogen
● Kan zelfstandig en gestructureerd werken
● Denkt inclusief en cultuursensitief
● Kan goed werken in een hectische en steeds veranderende omgeving



Wat wij jou bieden
We bieden je een uitdagende baan voor 32 uur per week in een sociale en prettige
werkomgeving. Je werkt op een mooie werkplek in Den Haag en krijgt een boel gezelligheid
van je collega’s en een netwerk van inspirerende vrouwen in Den Haag en
Amsterdam. Inschaling vindt plaats conform de cao Sociaal Werk (7 of 8 ) afhankelijk van
leeftijd en ervaring. Daarnaast bieden wij o.a. bovenwettelijke vakantiedagen, vakantiegeld,
een eindejaarstoeslag, pensioenopbouw en een Individueel KeuzeBudget
 
Solliciteren? 
Stuur dan een mail met je cv en motivatie naar winita@elanceacademy.nl t.a.v. Winita
Acharju, projectleider Den Haag en omgeving. De sluitingsdatum van de vacature is
maandag 18 april 2022.  De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 21 of dinsdag 26
april 2022. De startdatum is uiterlijk 6 juni 2022.

Informatie 
ELANCE Academy 
Burgemeester Karnebeeklaan 6
2585 BB Den Haag
info@elanceacademy.nl 
www.elanceacademy.nl 
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