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Community Manager NL 

Wavemakers United 
 

Voor de ontwikkeling en versterking van de community in Nederland is Wavemakers 

United op zoek naar een Community Manager, voor 24 uur per week. 

 

Wavemakers United 

Wavemakers United is een non-profit organisatie met als doel om zo veel mogelijk 

jongeren-netwerken te verbinden en activeren om duurzame ontwikkeling op het gebied 

van water, energie en voeding te stimuleren. We doen dit met onze community van 

studenten, young professionals en atleten door middel van onderwijsprogramma’s, 

events, en campagnes.  

 

De organisatie is ontstaan uit het concept Dutch Wavemakers, wat sinds 2017 ruim 25.000 

jongeren op een positieve manier heeft onderwezen over water. Maar net zoals dat de 

klimaatuitdagingen niet stoppen aan de grens, zou onze impact dat ook niet moeten 

doen. Daarom is tijdens de Dubai Expo in november 2021 het internationale Wavemakers 

United concept gelanceerd.  

 

Met deze internationale focus is in september 2022 de UN2023 Gamechanger Challenge 

gelanceerd tijdens de Stockholm World Water Week - in samenwerking met IHE Delft 

Institute for Water Education, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. Tijdens deze Challenge gaan studenten van 17+ wereldwijd in teams aan de 

slag om een innovatief idee te ontwikkelen dat water-uitdagingen op kan lossen. 

Studenten krijgen inspiratie voor hun idee door gastlessen over duurzaamheid en water 

te geven aan kinderen in lokale gemeenschappen. De 5 ‘frontrunners’ mogen hun idee 

pitchen tijdens de UN Water Conference in New York, maart 2023.  

 

Wat je gaat doen 

We zoeken een communicatieve en sociale toevoeging aan ons team die verantwoordelijk 

is voor het beheren, aansturen en ontwikkelen van onze community. Het bijhouden van 

het vrijwilligersbestand, communicatie aan Wavemakers en het verbinden aan partners 
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staan hierin centraal. Ondertussen waarborg je dat Wavemakers actief onderdeel zijn van 

de community en zich goed voelen binnen de organisatie. Je bent hun centrale 

aanspreekpunt, en zal iedereen op de hoogte houden van de events, programma’s en 

mogelijkheden binnen ons netwerk. Je organiseert samen met het team events, denkt 

mee in onze campagnes en bent soms zelf ook bij een gastles over water, energie of 

voeding te vinden. 

 

Daarmee ben je ook bezig met het doorontwikkelen van het community-concept voor 

Wavemakers in andere landen over de hele wereld. Hoe de community in Nederland is 

vormgegeven wordt een blauwdruk voor Wavemakers over de grens die hetzelfde willen 

in hun regio. De UN2023 Gamechanger Challenge is daarvoor ons vliegwiel, dus ook daar 

ben je nauw bij betrokken. 

 

Bovenal sluit je je vooral aan bij onze missie: de wereld een stukje mooier maken. Met 

positieve energie samenwerken om zo veel mogelijk jongeren te laten werken aan de 

klimaatuitdaging die er voor ons ligt! 

 

Wat we jou bieden 

• Part-time contract voor 24 uur in de week met flexibiliteit in werkdagen en -uren, 

op basis van een starters-salaris. 

• Onderdeel van een jong en ambitieus team, waar talent-ontwikkeling en ruimte 

voor eigen initiatief centraal staan. 

• Werken vanuit huis of op een van onze flex-plekken in Scheveningen Haven en 

Delft.  

• Mogelijkheid voor extra uren bij projecten van (een van) onze partners via het 

‘duurzaam netwerken’ principe binnen Wavemakers United. 

• Een ambitieuze community van studenten, young professionals en atleten die zich 

durven in te zetten voor een beter klimaat via educatie en Human Capital.  

• Een grote diversiteit aan stakeholders en partners: elke samenwerking is weer 

anders. 

• Kansen om mee te groeien in zowel onze Nederlandse als internationale 

doelstellingen. 
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Wat we in je zoeken 

• Sociale en communicatieve vaardigheden waarmee je zowel tieners, studenten, als 

dertigers kan aanspreken en inspireren. 

• Een nieuwsgierige en ambitieuze houding die past bij de flexibiliteit binnen onze 

organisatie en activiteiten.  

• Ervaring en/of passie voor duurzaamheid op de gebieden van water, voeding, en 

energie – of de ambitie om die te ontwikkelen. 

• Mogelijkheid om regelmatig op kantoor te werken in Den Haag en/of Delft.  

• Connectie met sport en/of educatie uit eerdere activiteiten. 

 

Contact 

Enthousiast geworden? Of was je dat al? Mooi! Stuur gerust een mailtje met CV en 

motivatie naar community@wavemakersunited.com – dan nemen wij contact met je op 

voor een fysiek of online kennismakingsgesprek. 

 

Kijk voor meer informatie over Wavemakers United en onze activiteiten op onze websites: 

www.wavemakersunited.com & www.un2023gamechangerchallenge.com.   
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