PROFIEL VACATURE STADSJURYLID CITYLAB010
CityLab010 is een investeringsprogramma van de gemeente Rotterdam en wordt
uitgevoerd door het cluster Dienstverlening.
CityLab010 is dé energiebron van de stad voor dromers, denkers en doeners. CityLab010 geeft
initiatiefnemers de kans om hun droom waar te maken. Daarvoor is jaarlijks ruim drie miljoen
euro beschikbaar. CityLab010 kent een omvangrijke community met mensen die mooie plannen
hebben voor de stad. Het levert jaarlijks tientallen initiatieven op die impact hebben op de stad en
die ervoor zorgen dat Rotterdam een stad is waar het nóg beter wonen, werken en verblijven is.

Wij zoeken juryleden om de mooiste initiatieven te beoordelen!
In 2022 start de nieuwe ronde voor CityLab010. Vanaf juni wordt gekeken welke initiatieven in
aanmerking komen voor een startbudget. Voor deze beoordeling maakt de gemeente gebruik van
een Stadsjury die bestaat uit 12 leden met kennis van zaken en hart voor de stad. De Stadsjury
maakt op basis van inhoudelijke overwegingen een juryrapport waarin staat welke CityLab010initiatieven een startbudget verdienen. Dit juryrapport wordt aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders. Een belangrijke verantwoordelijkheid, waarbij je mee gaat
beslissen over een fors budget. De ambtelijke expertise wordt optimaal ingezet om de Stadsjury
inhoudelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan het organiseren van jurybijeenkomsten, het
inhoudelijk adviseren en hulp bij het uitwerken van het juryrapport. Een medewerker van de
gemeente Rotterdam is secretaris van de Stadsjury.

Wie ben jij?
Door uiteenlopende redenen komen er in 2022 drie plekken vrij bij de Stadsjury. Daarom zijn wij
op zoek naar nieuwe Rotterdammers die deze verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Wil jij
aan de Stadsjury deelnemen en voldoe jij aan de onderstaande punten? Dan zien wij jouw
sollicitatie graag tegemoet.







Je bent aantoonbaar deskundig op minimaal één van onderstaande gebieden:
- Nieuwe toekomstbestendige economie waaronder energietransitie
- Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen
- De mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de
Rotterdamse samenleving
- Het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in een aantrekkelijk Rotterdam
- Sociaal ondernemerschap, start-ups en opschalen of bestendiging van initiatieven.
Je levert goed onderbouwde adviezen en weet deze mondeling en schriftelijk uit te werken.
Je bent goed op de hoogte van wat er speelt in de stad en je weet wat er nodig is om van Rotterdam
een nóg betere stad te maken.
Je woont en/of werkt in Rotterdam en hebt een groot hart voor de stad.
Kandidaten met kennis van of ervaring in onderwijs, sociaal ondernemerschap, werkgelegenheid
en/of jeugd-, jongeren en maatschappelijk werk hebben een pré.

Je bent van mei tot december 2022 beschikbaar voor het lezen van projectplannen en voor de
bijeenkomsten van de Stadsjury waarbij het zwaartepunt in de zomer ligt. De frequentie van
bijeenkomen van de jury is in deze periode is tussen de 6 à 8 keer en daarnaast wordt er van je
gevraagd deze bijeenkomsten gedegen voor te bereiden. De volgende data, allen in de avond,
staan al gepland: 11 mei, 18 mei, 13 juni en 4 of 6 juli. Daarnaast staat er 30 sept en 1 okt een
tweedaagse gepland gedurende de hele dag en avond.

Voor het werk dat je hiervoor verricht ontvang je een standaard vergoeding per vergadering op
basis van de Algemene vergoedingsverordening leden commissies Rotterdam 2005. Deze
vergoeding is € 164,28 per vergadering.
Meer informatie over CityLab010, http://citylab010.nl.

Contactgegevens
Wil je eerst meer informatie over CityLab010 en de Stadsjury neem dan contact op met Rob van
den Bos (r.vandenbos@rotterdam.nl), 06-22 04 20 83, secretaris Stadsjury.
Je sollicitatie bestaat uit een korte motivatie en cv en kan je mailen naar citylab010@rotterdam.nl

