
Vacature  

Promoleider MDT CREW  

Maak jij makkelijk contact met andere jongeren, ben je enthousiast en 

ondernemend en kan je duidelijk uitleggen?  Lees dan snel verder en kijk of deze 

functie iets voor jou is! 

Een week uit het leven van een Promoleider: 

 Aan het eind van de middag bekijk je nog even je mail en je appjes. O wat 

leuk, je hebt antwoord van de school en wordt van harte uitgenodigd om een 

gastles te komen geven over Maatschappelijke DienstTijd. Je antwoordt gelijk 

nog even dat je datum jou prima uitkomt. 

 De volgende dag heb je een afspraak met de promogroep, een groepje 

jongeren die jou helpt bij het verspreiden van de flyers over MDT CREW in het 

centrum en op de scholen in de regio. Je luistert naar hun ervaringen en 

leuke ideeën en maakt nieuwe afspraken. 

 In het weekend heb je een half dagje ingepland om een vlog op te nemen bij 

de sportvereniging. Hiermee kan je via Tiktok en Instagram veel jongeren 

bereiken en hen laten zien hoe leuk het is om een MDT te gaan doen in je 

eigen buurt. 

 

De Promoleider: 

 Is een jongere en weet wat andere jongeren belangrijk vinden en aantrekt; 

 Is flexibel en ook beschikbaar buiten kantoortijden; 

 Kan goed zelfstandig werken en vindt het leuk om samen te werken; 

 Werft jongeren als deelnemer aan de MDT; 

 Geeft voorlichting en gastlessen op locaties waar jongeren te vinden zijn; 

 Kan goed omgaan met social media en gebruikt dit in de communicatie; 

 Is creatief en zorgt voor een passende uitstraling van het project, ook door 

zelf info- en promotiemateriaal te maken; 

 Betrekt, motiveert en stimuleert jongeren bij het promoteam; 

 Helpt mee met de productie van het eindverslag, verzorgt input via 

interviews, teksten, filmmateriaal en foto’s; 

 Onderhoudt contacten met leveranciers van promotiematerialen,  website 

ontwikkelaars, drukkers en redacties. 

 

MDT CREW 

In ons nieuwe project MDT CREW verbinden Stichting Servicepunt & Tympaan-De 

Baat en St. Team Sportservice Noord-Holland (Videt-Uithoorn) diverse 

organisaties in de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn om een 

aantrekkelijke, boeiende en Maatschappelijke DienstTijd aan te bieden aan 

jongeren tussen de 14 en 27 jaar. In trajecten van een half jaar gaan jongeren 

aan de slag met persoonlijke leer- en ontwikkelwensen door zich in te zetten bij 

een van de samenwerkingspartners. Jongeren kunnen participeren met 

verschillende doelgroepen en binnen verschillende sectoren: Media & Cultuur, 

Politiek & Bestuur, Sport, Zorg & Welzijn, Natuur & Dier, Duurzaamheid, 

Techniek & ICT. De promoleider enthousiasmeert jongeren voor het project en 

motiveert hen deel te nemen.  



MDT CREW biedt: 

 Een leuke, uitdagende bijbaan voor ongeveer 8 uur per week voor de duur 

van 2 jaar; 

 Leuke extra’s in de vorm van keuze voor vrije tijd of extra inkomsten; 

 Vrijheid en flexibiliteit in het plannen van activiteiten en uren; 

 Enthousiaste collega’s en samenwerkingspartners; 

 Ondersteuning binnen het project van de projectleiding en bij de organisatie 

van de directeur. 

 

Enthousiast geworden? 

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief en CV voor 4 januari 2022 via 

info@mdtcrew.nl. Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op 

met Nick Braakman via info@mdtcrew.nl.  


