
 

 

 
 

Vacature Projectcoördinator  
 

 
Achtergrond 
Wings of Support is een onafhankelijk, particulier initiatief van medewerkers van de KLM. Wij helpen 
kinderen op de bestemmingen waar deze maatschappij op vliegt door middel van het (financieel) 
faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame 
verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen in hun eigen leefomgeving bewerkstelligen. Het 
ondersteunen van lokale hulpprojecten op bestemmingen gebeurt met financiële steun van onze 
donateurs en sponsoren. Onze projectcoördinatoren onderhouden de contacten met de projecten op de 
bestemmingen. Wij zijn per direct weer opzoek naar (vliegende) collega’s die interesse hebben om ons 
team te komen versterken om zich in te gaan zetten voor de onze projecten. 
 

Taken 
Als projectcoördinator ben jij de link tussen de donateur en de organisatie die door Wings of Support 
wordt gesteund. Je onderhoudt het directe contact met onze lokale partners op de bestemming in het 
buitenland. Dit doe je middels email, WhatsApp en/of persoonlijke bezoeken. Je beoordeelt de 
projectaanvragen voor de lokale organisaties die financiële ondersteuning van Wings of Support 
verlangen, dient deze aanvragen in en verdedigt deze tijdens de inleesronde en het stemproces. Je bent 
verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en de gegevens in ons computersysteem en 
zorgt samen met de projectmanager ter plekke voor een volledige en juiste (financiële) afwikkeling. Als 
projectcoördinator lees je tevens aanvragen van mede-projectcoördinatoren in en beoordeel je of deze 
aanvragen een positieve stem krijgen. Je denkt mee aan hoe projecten succesvol en volledig opgepakt en 
ingericht zouden kunnen worden.  Een groot deel van deze taken en verantwoordelijkheden kun je thuis 
uitvoeren met behulp van computer of tablet. De projectbezoeken kun je tijdens je werk voor KLM op de 
route uitvoeren. De projectcoördinatoren komen zes keer per jaar (online en/of live) bijeen voor een 
vergadering waar ervaringen, ideeën en verbeteringen besproken worden. Jij schrijft soms ook 
communicatie stukjes om de donateurs te informeren via de website, Social Media, het jaarverslag en ons 
donateursmagazine WoSWijs. Je wordt bij dit alles ondersteund en geholpen door een mede-
projectcoördinator en de managers projecten commissie. In het eerste jaar zal je als aspirant wegwijs 
gemaakt worden en goed ingewerkt worden door een ervaren projectcoördinator. 
 

Profiel 
• Je bent werkzaam als cabine of cockpit personeel 
• Je wilt een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensstandaard en 

toekomstperspectieven van kansarme kinderen.  

• Je bent daadkrachtig en toont initiatief 

• Je bent kritisch en vindt het leuk om met financiële berekeningen en controles aan de slag te gaan 
• Je ondersteunt mensen en organisaties graag met het realiseren van hun doelen en bent zelf doel 

en resultaatgericht ingesteld 

• Je bent goed in woord en geschrift in zowel Nederland als Engels. Kennis van de Franse, Portugese 
of Spaanse taal is erg mooi meegenomen 

• Je kunt goed overweg met een computer of tablet (email, Word, Excel en Sales force) (kennis van 
Sales force wordt ook gedurende het inwerktraject opgedaan) 

• Je bent bereid om minimaal één dagdeel per week aan deze functie te besteden 

• Je bent bereid projecten tijdens je verblijf op de route te bezoeken 
• Je bent bereid om meerdere keren per jaar de vergaderingen bij te wonen en op termijn nieuwe 

projectcoördinatoren in te gaan werken 
 

 
 



 

 

 
Wat krijg je ervoor terug? 
Je komt te werken in een dynamisch en enthousiast team van vrijwilligers die hart en passie hebben voor 
onze projecten. Je kunt een directe en actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van 
kinderlevens en hun omgeving. Persoonlijk en professioneel zal je kunnen groeien en waardevolle 
werkervaring op kunnen doen wat je in de toekomst eventueel verder kan helpen in je carrière. Je krijgt 
een bredere invulling van je baan in de luchtvaart met warme en bijzondere contacten op plekken in de 
wereld waar velen nooit zullen komen. 
 

Aanmelden/vragen/opmerkingen 
Ben je enthousiast en wil je je aanmelden? Stuur dan een mail met je motivatie en omschrijving wie je bent 
naar Lyda Mallant en Filiz Arikdogan via P&O@wingsofsupport.org. Wij zien je reactie graag tegemoet.  
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