
PROJECTMANAGER & ALLES REGELAAR & VRIEND(IN) VAN KOOS 

Heb jij crea*eve energie en zin om de groene missie van Koos (de Koala) groot te maken? En kids bewust te 
maken van het belang van onze aarde? Dat zoeken we jou!! :) 

Koos de Koala is op een missie. Een missie om alle kindjes en hun ouders/verzorgers in Nederland te vertellen 
over onze magische wereld en waarom we hier extra goed voor moeten zorgen. Helaas gebeurt dit op het 
moment veel te weinig. Terwijl onze aarde alle hulp kan gebruiken. Samen met jou kunnen we hét posiBeve 
verschil maken. 

Wie zijn wij? 
Coalafied is de organisa*e achter Koos de Koala. Coalafied is een start-up met een missie: bewustzijn creëren 
over onze aarde en hoe we hiermee om moeten gaan. Als organisa*e willen we een posi*eve bijdrage leveren 
aan de wereld. We willen gezinnen helpen om duurzamere keuzes te maken. Naast Coalafied staat de Koos de 
Koala S*ch*ng.  

De Koos de Koala S*ch*ng is opgericht om kinderen in het basisonderwijs te leren hoe ze goed voor onze aarde 
kunnen zorgen. Op dit moment heeL duurzaamheid nog een zeer beperkte plek in het basisonderwijs en het 
wordt *jd dat daar verandering in komt! 

Het goede nieuws is dat we subsidie hebben gerealiseerd voor onze ambi*e om op minimaal 1500 scholen een 
lespakket aan te kunnen bieden. En dat we na een uitgebreid onderzoek precies weten hoe ons lespakket vorm 
moet krijgen. Met het posi*eve en interac*eve lesprogramma van Koos de Koala worden basisschoolkinderen 
in de onderbouwklassen meegenomen op avontuur in de natuur en ontdekken ze zelf hoe zij een steentje 
kunnen bijdragen aan een groene aarde.  

Wanneer we kinderen op jonge leeDijd inspireren om goed met onze aarde om te gaan, kunnen we deze groen 
doorgeven aan volgende generaBes. En die vergroening begint vandaag! 

De Koos de Koala SCchCng zoekt een projectmanager & alles regelaar  
die ons de aankomende periode gaat helpen om onze missie waar te maken en ervoor te zorgen dat alle 
kinderen in Nederland aan ons scholenprogramma mee kunnen doen!  

Wie ben jij?  
We zoeken een project manager die op allerlei verschillende faceRen kan meewerken om de Koos de Koala 
S*ch*ng neer te zeRen. Waarbij het realiseren van het lesprogramma de belangrijkste is. Het lesprogramma 
moet worden (door)ontwikkelt, begeleid, verspreid en geëvalueerd. Met ons doel om binnen nu en twee jaar 
1500 scholen te bereiken met het avontuur van Koos. 

Skils 

• Goed overzicht kunnen houden & planma*g en georganiseerd 

• Zelfstandig & pro-ac*ef & enthousiast 

• Leuk vinden om partners en par*jen die meewerken aan dit project te managen & begeleiden  

• PreZge communica*eve vaardigheden 

• Enthousiast, posi*ef, daadkrach*g en energiek 

• Eventueel achtergrond in het onderwijs 



• Affiniteit met groen en duurzaamheid is een pre :) 

Wat bieden wij? 

• In overleg half jaar contract voor 16-32 uur per week (flexibel in te 
delen) 

• Kantoor in crea*eve omgeving in Amsterdam (vlakbij Amstel sta*on) 

• Deels thuis werken bespreekbaar 

• Een prach*ge missie met bevlogen mensen 

• Start-up omgeving, handen uit de mouwen, samen staan we sterk 

Stuur een mo*va*e naar liselot@coalafied.com. Dan nemen we zo snel 
mogelijk contact met je op! 

          

Wie is Koos eigenlijk? —> Maak kennis met de leukste, liefste en dapperste koala óóit! 
Koos de Koala is een fic*ef kinderkarakter dat door ontbossing zijn huis kwijtraakt en op zoek gaat naar een 
nieuwe plek om te wonen. Dit is het begin van een groot en levensbelangrijk avontuur. Alles wat hij onderweg 
leert, deelt Koos graag met grote en kleine mensen, zodat zij ook mee kunnen denken over oplossingen en mee 
kunnen helpen om de aarde weer een beetje groener te maken. Met zijn eerste ontwapenende prentenboek, 
de grappige kinderserie, een theatershow en een eigen duurzame productenlijn ontdekken kinderen (én hun 
ouders/verzorgers) dat ze zelf ook een steentje kunnen bijdragen om goed voor onze aarde te zorgen. 

Liefs, Koos & Co
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