
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Young Urban Achievers zoekt een projectcoördinator! 

 
Kriterion Ramallah: een door studenten gerunde culturele onderneming in Palestina 
 
Stichting Young Urban Achievers (YUA) is een collectief dat initiatiefrijke jongeren bij elkaar 
brengt en hen begeleidt bij het opzetten van hun eigen culturele ondernemingen.  
  
YUA richt zich op regio’s met een beperkt arbeidsperspectief voor jongeren en in het bijzonder 
op stedelijke gebieden. YUA gelooft dat het de jongeren zijn die groei kunnen aanwakkeren 
door nieuwe initiatieven te ontplooien. Het concept is simpel: we zetten een onafhankelijk 
cultureel podium op en creëren tegelijkertijd banen voor jongeren. 
 
De projecten van YUA worden gerund volgens het Amsterdamse Kriterion model: volgens een 
platte structuur en zonder winstoogmerk. Momenteel hebben we projecten lopen in Sarajevo 
(Bosnië & Herzegovina), Monrovia (Liberia) en Ramallah (Palestina). Kriterion Sarajevo 
opende in 2011, en Kriterion Monrovia staat gepland om eind 2018 open te gaan.  
 
Voor ons nieuwste project in Palestina, Kriterion Ramallah, zijn we op zoek naar een 
projectcoördinator. Kriterion Ramallah bestaat momenteel uit vier gemotiveerde Palestijnse 
jonge mensen die vastbesloten zijn om hun eigen culturele onderneming te starten. In maart 
2018 bezochten zij Amsterdam voor een culturele uitwisseling, inclusief trainingen en 
workshops. Met de opgedane kennis en vaardigheden gaan zij nu onder begeleiding van YUA 
verder werken aan het opzetten van hun Kriterion-project in Ramallah. 
 
Als projectcoördinator ben jij verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Jij gaat het 
lokale team van Kriterion Ramallah ondersteunen en begeleiden in het schrijven van hun 
plannen, het opzetten van een marktonderzoek en het organiseren van een aantal culturele 
events in de aanloop naar de opening van Kriterion Ramallah. Daarnaast zoek en schrijf je 
relevante fondsen aan om het project te financieren. Je zoekt naar relevante 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties die de voortgang van het project 
bevorderen. In de loop van het project zal je meerdere malen naar Ramallah afreizen en de 
teamleden in Amsterdam ontvangen voor uitwisseling en trainingen. Deze functie vereist een 
ondernemende geest en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Wie zoeken wij? 
 

• Je bent minstens 1 dag per week beschikbaar  
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, 

Arabisch is een pré. 
• Je bent ondernemend en initiatiefrijk 
• Je hebt doorzettingsvermogen en bent proactief 
• Je bent bereid om je voor een langere periode aan het project te binden  
• Je hebt aantoonbare coördinerende vaardigheden 
• Je hebt ervaring in het schrijven van projectplannen en het opstellen van begrotingen 
• Ervaring met fondsenwerving is een pré 
• Je hebt affiniteit met het concept en de werkwijze van Kriterion  



 
Wat bieden wij? 
 

• Een uitdagende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid 
• De kans om samen met een groep Palestijnse studenten je eigen project op te zetten 

in Ramallah 
• De mogelijkheid om je te ontwikkelen in projectmanagement, fondsenwerving en 

internationale samenwerking 
• Een breed netwerk in de culturele- en ngo-sector 
• Een werkplek op ons kantoor in Amsterdam-Oost  
• Een vergoeding van 250 euro per maand voor 1 dag per week, die verder uitgebreid 

kan worden door middel van fondsenwerving 
• Start functie: 1 mei 2018  

 
Stuur je CV en motivatiebrief voor 17 april naar info@yuafoundation.org onder vermelding van 
‘Sollicitatie projectcoördinator’. De gesprekken worden gepland in de week van 23 april. 
 
Voor meer informatie over Kriterion Ramallah zie: http://www.yuafoundation.org/ramallah 
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