Aanvoerder Jong Oranje Young Professionals
Wil jij bijdragen aan het verbinden van Young Professionals in de sport en daarbuiten? En
wil je daarbij ook veel leren van de gehele sport?! Meld je dan aan als aanvoerder van Jong
Oranje! Het aanvoerdersteam bestaat op dit moment uit 4 personen en vertegenwoordigt
ongeveer 300 ‘spelers’.
#WijzijnJongOranje
Jong Oranje is het grootste netwerk voor jongeren werkzaam in de sport en draagt bij aan
de persoonlijke én professionele ontwikkeling van young professionals.
Jong Oranje heeft drie doelstellingen:
● Verbinden binnen de sport. We brengen Young Professionals met elkaar in contact
om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen.
● Verbinden buiten de sport. We kunnen de sportwereld sterker maken door te leren
van andere sectoren & organisaties.
● Samen inhoudelijk van waarde zijn voor de sport. Jong Oranje wilt een
inhoudelijke stem laten horen en een vaste gesprekspartner zijn op de belangrijkste
thema’s in de sport.
Jongeren zijn immers de impactmakers van de toekomst!
Dit doen we door het organiseren van netwerk- en kennisdelingsbijeenkomsten samen met
(sport)organisaties. Onze bijeenkomsten en activiteiten zijn voor iedereen die werkt in de
sport en niet ouder is dan 35 jaar.
GEZOCHT: AANVOERDER MET AFFINITEIT MET MARKETING & COMMUNICATIE
Wat ga je doen?
Samen bepalen we de koers van Jong Oranje! We kennen elkaars krachten en daarmee
werken we ook samen aan alle acties en evenementen die we organiseren. Je bent onder
andere bezig met:
- het samen bepalen van de koers van Jong Oranje;
- met het bedenken en uitvoeren van nieuwe acties en initiatieven voor op social
media en in de nieuwsbrieven
- het beheren van de socials van Jong Oranje
- het versturen van nieuwsbrieven naar Jong Oranje Spelers, directeuren en
HR-managers.
- Het maken en verspreiden van Jong Oranje gerelateerde visuals
Wat heb jij in huis?
Het allerbelangrijkste is een flinke dosis energie om op een positieve en stimulerende
manier bij te dragen aan de persoonlijke en professionele van alle young professionals in de
sport en zelf ook werkzaam bent bij een sportgerelateerde organisatie. Daarnaast zou het
fijn als je kunt werken met Mailchimp, Wordpress en Canva.

Wat krijg je ervoor terug?
De functie van aanvoerder bij Jong Oranje is vrijwillig, maar biedt allerlei mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen:
- door de organisatie van evenementen en bijeenkomsten sta je in contact met veel
organisaties in en buiten de sport;
- Je leert allerlei young professionals binnen en buiten de sport kennen;
- Je bepaalt de belangrijkste thema’s binnen Jong Oranje
Heb jij interesse?! Stuur dan je gegevens en een korte motivatie naar
jongoranjenetwerk@gmail.com en dan nemen we snel contact met je op! Er is geen vaste
begindatum, daar hebben we het graag samen over. We streven binnen het
aanvoerdersteam naar een goede verhouding in diversiteit in man-vrouw, functie en
organisatie.
Vragen?
Heb je vragen of wil je meer informatie, bel of app dan met één van de huidige aanvoerders:
Kim Mansveld (06-12592215 of kim.mansveld@knzb.nl) of Taner Kahraman (06-44341300
of taner.kahraman@knvb.nl) of mail naar jongoranjenetwerk@gmail.com.

