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Stichting WerkVinden Alphen is een vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, voor en door
werkzoekenden om samen de eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen,
met als doel het vinden van een (nieuwe) baan, een betere baan of om als ZZP-er aan de slag te gaan.
Wij bieden werkzoekenden een uitgebreid scala aan hulp zoals; informatiebijeenkomsten, workshops
en individuele hulp bij het zoeken naar werk, waarbij een speciale focus ligt bij het naar werk
begeleiden van de werkzoekende jongere en 50-plusser. Onze kernwaarden zijn mensgericht,
integer, verbinden en professioneel.
Wij zoeken een:

‘productontwikkelaar’

die, als onbezoldigd vrijwilliger, gedurende enkele dagdelen per week zorgdraagt voor de
ontwikkeling van nieuwe producten (aanbod) voor onze doelgroepen; werkzoekende jongeren en
ouderen. Belangrijk hierbij zijn contacten te onderhouden en te ontwikkelen op gebied bestaand
aanbod in de regio en Nederland en of samen met externe deskundigen, nieuw aanbod ontwikkelen.
De productontwikkelaar werkt nauw samen met bestuurslid ‘operationele zaken’.
Taken
● Contacten onderhouden en ontwikkelen met de markt van aanbieders van producten op
gebied van werkzoekenden, met name die van onze doelgroepen
● Onderzoeken en regelmatig afstemmen met d
● e doelgroepen om een goed beeld te vormen van de vraag van de werkzoekenden
● Onderzoeken, bezoeken en deelnemen aan selectieve evenementen, workshops e.d. van
●
● concurrenten om een goed beeld te vormen van het aanbod voor werkzoekenden
● Zorgdragen voor ontwikkeling van nieuwe producten door externe partijen en deskundigen
● Het verzorgen van ‘try-outs’ (pilot) van nieuwe producten
● Zodra een nieuw product is ontwikkeld, overdragen aan de beheerorganisatie die de nieuwe
producten (aanbod) implementeert en zorg draagt voor uitvoering

Kennis en kunde
● Kennis en affiniteit met de arbeidsmarkt, bij voorkeur in de regio
● Kennis
●
● van en ervaring met workshops en of informatiebijeenkomsten
● Kennis en ervaring bij het laten ontwikkelen van producten door anderen
Competenties en vaardigheden
● Representatief, sociaal vaardig en legt makkelijk contacten
● Initiatiefrijk, enthousiast, assertief en oplossingsgericht
●
● Houd van samenwerken en weet dingen gedaan te krijgen
● Innovatief en stimuleren van mensen

Wij bieden
● Een wezenlijke bijdrage aan de arbeidsmarkt in Alphen aan de Rijn
● Het leveren van een maatschappelijk bijdrage
● Uitgebreid netwerk en prima contacten die ertoe doen

