
 
Kom jij ons team versterken als… 

Projectmedewerker locatie Den Haag 
 

ELANCE Academy brengt meiden en jonge vrouwen uit allerlei leefwerelden met 
verschillende talenten bij elkaar. We geloven in ontwikkeling door middel van coaching en 
verbinding, zodat jonge vrouwen versterkt worden om hun ambities waar te maken. 
 
Functie 
 
Als Projectmedewerker ondersteun je in de uitvoer van de coachingsprogramma’s van 
ELANCE Academy in Den Haag en omgeving. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de 
begeleiding van het team van projectassistenten, teamcoaches en coaches. Je zorgt voor 
de koppelingen tussen coach en coachee en gaat mee met ELANCE op bezoek. Je vormt 
daarmee de schakel tussen je team en de projectcoördinator. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
• Ondersteunt de uitvoer van de coachingsprogramma’s voor een stad, stadsdeel of 

meerdere stadsdelen 
• Begeleidt het team van projectassistenten en (team)coaches 
• Onderhoudt het netwerk 
 
Wie ben jij? 
 
• Je hebt een sociale studie (social work, pedagogiek of toegepaste psychologie)op HBO 

niveau afgerond 
• Je bent woonachtig in Den Haag (pre); 
• Je hebt aantoonbaar ervaring met coachen 
• Je hebt kennis van de doelgroep 
• Je bent proactief, sterk in het leggen van relaties en het verbinden van mensen; 
• Je kunt je verplaatsen in verschillende culturen en situaties; 
• Je bent een doener, flexibel en enthousiast om te werken aan je eigen ontwikkeling 
• Je kunt werken in een organisatie en project dat nog volop in ontwikkeling is (en dus 

wel wat onduidelijkheden met zich mee brengt); 
 
Wat biedt ELANCE? 
 
• Een functie voor 24-32 uur p.w. 
• Een klein team van gemotiveerde collega’s  
• Een netwerk in Amsterdam en Den Haag van inspirerende vrouwen 
• Een marktconform salaris (schaal 6/7 Sociaal Werk) 
 
 



Solliciteren? 
 
Stuur dan een mail met je cv en motivatie naar winita@elanceacademy.nl t.a.v. Winita 
Archarju. De sluitingsdatum van de vacature is maandag 25 oktober 2021 
 
Begindatum 
 
Per november 
 
Informatie 
 
Kantoor Den Haag 
Koninginnegracht 15 
2514 AB, Den Haag 
 
info@elanceacademy.nl 
www.elanceacademy.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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