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Project Coördinator Studiereizen  
 

BEDRIJF 
Coincide staat sinds 13 jaar bekend om haar hoogwaardige studie- en beleidsreizen voor 
bestuurders in de zorg. We hebben een sterk internationaal netwerk, goed samengestelde 
deelnemersgroepen, bijzondere programma’s en zorgen altijd voor een perfecte organisatorische 
uitvoering. Jaarlijks organiseert Coincide op eigen initiatief vier invloedrijke beleidsreizen voor het 
topmanagement uit respectievelijk de curatieve sector en de langdurige zorg- en welzijnssector. 
Daarnaast krijgt Coincide in toenemende mate opdrachten van zorginstellingen, 
koepelorganisaties en regio’s om een studiereis te organiseren. We zijn onze kennis en 
specialiteiten aan het uitbreiden en hebben naast de zorg nu ook een studiereis voor de 
mobiliteitssector ontwikkeld. Wij zijn met een team van 5 mensen die in een hecht verband 
samenwerken vanuit ons kantoor in Amsterdam-Zuid. 
 

FUNCTIE 
De project coördinator is verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorisch aspecten van de 
studiereizen. Samen met de programmamanagers bewaak je de planning en ben je 
verantwoordelijk voor het gehele project. Jouw verantwoordelijkheden liggen bij het boeken van 
de vluchten, selecteren van de hotels en restaurants en het organiseren van het lokale vervoer.  
Met de deelnemers of hun support staff heb je contact over hun persoonlijke logistieke wensen 
en andere voorbereidende zaken. Met de programmamanager ontwikkel je het programmaboek 
waarbij jij eindverantwoordelijk bent voor de ontwikkeling, lay-out en productie. 
 
Om alles goed te kunnen regelen reis je van tevoren naar de betreffende bestemming en indien 
van toepassing reis je ook mee met de groep. Tijdens de reis ben je verantwoordelijk voor alle 
organisatorische aspecten. Als project coördinator ga je gemiddeld 6 keer per jaar naar het 
buitenland voor gemiddeld 2 tot 3 dagen per reis. 
 
Naast deze verantwoordelijkheden ben jij ook verantwoordelijk voor de dagelijkse office 
werkzaamheden. Taken die o.a. ook tot jouw functie behoren zijn; het aanvullen/bestellen van 
benodigde kantoorartikelen, het opschonen van (online) mappen, updaten van onze 
klantenbestanden, veranderingen op de website doorvoeren, etc. 
 

FUNCTIE EISEN 
• fulltime positie, 40-uur 
• HBO denk- en werkniveau 
• relevante werkervaring is een pré 
• organisator in hart en nieren 
• energiek en ondernemend 
• representatief en extrovert 
• nauwkeurig en precies werkend 
• vloeiend in Nederlands en goede beheersing van Engelse taal 
 

COINCIDE BIEDT 
• internationale omgeving en veelvuldig reizen; 
• ruimte voor initiatieven en nieuwe ideeën; 
• een heerlijke werkplek in Amsterdam Zuid; 
• om te beginnen een jaarcontract; 
• salaris op basis van ervaring en kunde. De salaris bandbreedte ligt tussen de 2000 euro per 

maand voor een starter tot 3000 euro bij ervaring. Plus het gebruikelijke vakantiegeld, een 
jaarbonus bij positief bedrijfsresultaat, 24 vakantiedagen en reiskostenvergoeding. 
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SOLICITEREN 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Laurien Herweijer via 020-6768217. 
Bij interesse graag solliciteren via email naar dorrit.gruijters@coincide.nl met een motivatie 
email/brief en CV. 
 
Selectie van kandidaten start op 15 augustus. De functie blijft wel langer open staan. Procedure 
bij geselecteerde kandidaten is als volgt: 
• telefonisch voorgesprek 
• tweede gesprek met 1 of 2 teamleden 
• eindgesprek met directie 
 


