
 

 

Gezocht: projectmedewerker community, communicatie en events | 20 

uur / week 

_________________________________________________________________________________  

Impact030 versterkt het ecosysteem voor Utrechtse impactondernemers door betere samenwerking 

tussen alle actoren en het vergroten van de zichtbaarheid. Start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven 

die meer impact willen maken kunnen bij impact030 terecht voor netwerk, informatie en advies. We 

hebben vier activiteiten.  

1. Impact030 zet zich actief in om samenwerkingen te realiseren die leiden tot een sterker 

ecosysteem in coalities op de thema’s inclusieve arbeidsmarkt, circulair ondernemen, fair chain 

ondernemen, sociale cohesie & verbeteren van zorg. 

2. Impact030 helpt impactvolle ondernemers met groeivraagstukken door ze in contact te brengen 

met andere ondernemers en partners. 

3. Impact030 (mede-)organiseert kennis- en netwerkbijeenkomsten om te leren over 

impactondernemerschap en ontmoetingen te realiseren. 

4. Impact030 deelt verhalen over Utrechts impactondernemerschap. 

Om dit tot een succes te maken zoeken we een nieuwe projectmedewerker community, communicatie & 

events. Het community management is de kernactiviteit van impact030. Je bent als projectmedewerker 

het gezicht van impact030 en een verbinder in hart en nieren. Je gaat er op uit, maakt contact en 

vertegenwoordigt impact030 in relevante afspraken. Daarnaast (mede-)organiseer je kennis- en 

netwerkbijeenkomsten en verzorg je de online aanwezigheid. Wat ga je doen in het kort: 

• Organisatie van events en bijeenkomsten 

o Social Impact Nights 

o Impact consults 

o Co-hosting events 

• Verwijzen en adviseren van impactondernemers met hun ontwikkelvragen. 

• Ondernemers en partners verbinden, informeren en portretteren via website, nieuwsbrief en 

socials. 

• Je werkt samen met partners in de stad rond diverse projecten en de meest actuele 

ontwikkelingen voor impactondernemers. 

Werkomgeving  

Je werkt direct samen met de Projectleider (10 uur/week), de Stagiaire Community Development (12 

uur/week) en een Kwartiermaker themacoalities (4 uur/week). Je vervult daarmee dus een centrale rol in 

onze uitvoeringsactiviteiten.  

Samen rapporteren we 4x per jaar aan de ‘Projectgroep’ die de voortgang van de activiteiten monitort 

en bijstuurt waar nodig. Daarnaast is er een Raad van Inspiratie die impact030 enorm helpt. Deze bestaat 

uit diverse type stakeholders in het Utrechtse ecosysteem voor impactondernemers en functioneert 

zowel als klankbord en netwerkpartner. De Raad van Inspiratie geeft Projectgroep impact030 gevraagd 

en ongevraagd advies over het doel van Impact030 en de verschillende activiteiten.  

 



 

 

Waar zijn we mee geholpen? 

• Met iemand die zich hard maakt voor samenwerking vóór en dóór impactondernemers. 

• Met iemand die ervaring heeft in evenementen organiseren. 

• Met een communicatieprofessional. 

• Met iemand die Utrecht goed kent.  

• Met iemand die diverse talen spreekt. (beleidstaal, ondernemerstaal, straattaal etc.) 

• Met iemand ervaring heeft in werkterreinen met verschillende belanghebbenden. 

• Met iemand die af en toe een evenement in de avond leuk vindt. 

• Met iemand die op verschillende plekken in Utrecht kan werken.  

• Je gaat veel werken in Google, Wordpress, Mailchimp, Monday, LinkedIn, Instagram.  

Waarom wil je dit gaan doen?  

• Je werkt aan een duurzaam ecosysteem en netwerk voor impactondernemers in Utrecht. 

Hiermee zijn we een van de koplopers in Nederland. 

• Je bouwt (aan) een enorm regionaal en nationaal netwerk van sociaal ondernemers en haar 

stakeholders. 

• Jaarcontract op basis van detachering. € 2.800,- bruto/maand bij fulltime dienstverband. 

• Je bent vrij je werk in te delen naar eigen inzicht.  

• Je krijgt veel vrijheid om event- en communicatiebudget zelf in te zetten.  

• Je krijgt enorme inspiratie uit alle ondernemersverhalen! 

• Start per januari of februari 2022.  

Wat nu?  

Stuur een one-pager met jouw reactie en/of als je het durft, ook nog een filmpje met datgene wat je aan 

ons kwijt wil.  

• Stuur dit naar hallo@impact030.nl.  

• Uiterlijk 29 december. 

• Gesprekken plannen we in op 6 en 7 januari.  

Voor vragen kan je contact opnemen met Joeri van de Riet via hallo@impact030.nl of 06 4081 5081.  

Graag tot snel!  
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