
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! 

Wat doe je? 

 Als promoleider geef je informatie aan jongeren over het project MDT CREW 

en probeert hen te enthousiasmeren om deel te nemen. 

 Je bent op plekken waar jongeren te vinden zijn, zoals scholen, in het 

centrum en natuurlijk ook online. Daar spreek je jongeren aan of geef je 

gastlessen. 

 Je gebruikt en maakt foto’s, filmmateriaal en teksten in je informatie. 

 Je werkt samen met de andere promoleider. Je maakt plannen, inspireert 

elkaar en gaat soms ook samen op dingen af. 

 

Wie ben je? 

 Je bent een jongere (max. 28 jaar) en weet wat andere jongeren belangrijk 

vinden en aantrekt; 

 Je bent ongeveer 6 tot 8 uur per week beschikbaar, ook buiten kantoortijden; 

 Je kan goed zelfstandig werken en vindt het leuk om samen te werken; 

 Je maakt makkelijk contact en kan duidelijk uitleggen; 

 Je bent thuis in de wereld van social media; 

 Je bent in staat mooie foto’s te maken en durft zelf ook op camera te 

vertellen over het project; 

 Je vindt het leuk om mee te denken over passende promotiematerialen en 

durft dingen te regelen met ontwikkelaars, drukkers en redacties. 

 

MDT CREW 

MDT CREW is een project voor maatschappelijke diensttijd in De Ronde Venen en 

Uithoorn. Jongeren kunnen contacten maken met andere jongeren en nieuwe 

doelgroepen door zich in te zetten voor een maatschappelijk doel in de 

omgeving. De jongere bepaalt hierbij wat hij wil ervaren, wat en waar hij wil 

leren en welke talenten hij wil inzetten. Daarvoor wordt samengewerkt met 12 

verschillende organisaties binnen verschillende sectoren: Media & Cultuur, 

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

Techniek & ICT. MDT CREW is een mooie ervaring die waardevol is voor de 

jongere en ook voor een ander veel betekent.  

 

In dit project 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.  

 

Wat krijg je? 

 Een leuke, uitdagende bijbaan voor ongeveer 6 tot 8 uur per week voor de 

duur van 2 jaar; 



 Een goed salaris conform CAO Sport 

 Vrijheid en flexibiliteit in het plannen van activiteiten en uren; 

 Enthousiaste collega’s en samenwerkingspartners; 

 

Enthousiast geworden? 

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief en CV via info@mdtcrew.nl. Wil je 

meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Nick Braakman of 

Dyanne van Tessel via info@mdtcrew.nl.  


