KUDDE OP ZOEK NAAR ZEBRA’S!
7Zebra’s - creatief advies- en realisatienetwerk voor
maatschappelijke uitdagingen - zoekt:
een ervaren projectleider en een projectondersteuner
die zich als zzp’ers thuisvoelen in de zebrakudde
Jij kiest voor vrijheid in verbondenheid.
• Als ervaren zzp’er ben je verantwoordelijk voor jouw eigen business. Je hebt je eigen
autonomie en signatuur. Je herkent je in het werk van 7Zebra’s en in onze
streepjescode. Goed beschouwd pas je die zienswijze al toe in je eigen werk.
• Je wilt je verbinden aan mensen met wie het zakelijk en persoonlijk klikt. De
metafoor van de zebrakudde spreekt je aan: een sterke groepstrouw en groepsleider,
zonder hiërarchie en verplichtingen om met elkaar te werken.
• Je hebt zin om samen met de andere zebra’s op te trekken in uitdagende opdrachten
voor overheden en maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Elkaar
aanvullend en versterkend, om gezamenlijk onze impact te vergroten (met de
zebrahoef als symbool).
Wij zoeken 2 energieke vrouwen die ons inspireren door wat ze teweeg brengen:
➢ een projectleider die op creatieve manieren processen begeleidt waarin het draait om
het nieuwe samenspel tussen overheid en samenleving. En daarmee bijdraagt aan
maatschappelijke vraagstukken in het fysieke en sociale domein (Omgevingswet,
decentralisaties).
➢ een projectondersteuner die binnen projecten van alles georganiseerd, geregeld en
gecommuniceerd krijgt en daarmee en van vele markten thuis is, inclusief die van de
social media.
Zie jij jezelf als zebra?
• Geef een indruk van wie je bent en hoe je past bij 7Zebra’s. Het liefst aan de hand
van concrete voorbeelden van projecten waar jij trots op bent. Neem vragen die je
aan ons hebt mee in jouw schets.
• Mail ons uiterlijk 3 december 2018 via: info@7zebras.nl. We reageren in de 2e week
van december.
• Houd 18 januari 2019 alvast vrij. Want dan nodigen we jou mogelijk uit voor een
ontmoeting, waarin we elkaar over en weer bevragen.

Ken jij iemand die past bij 7Zebra’s?
Attendeer haar op deze flyer!
www.7zebras.nl

