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Junior Living Lab Coordinator 
Afdeling:   AMS Urban Living Lab Team 
Uren:   40 uur per week 
Fulltime salaris:  € 2.471,- tot 3.098,- 
Locatie:   Amsterdam, Marineterrein en Zuidoost 
 
Ben jij op zoek naar een baan waarbij je samenwerkt met overheden, wetenschappers en 
maatschappelijke partners aan stedelijke innovaties in Amsterdam? Dan is de functie van Junior 
Living Lab Coordinator misschien wel iets voor jou! 
 
Over de functie 
Je werkt aan experimenten gericht op urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen in 
Amsterdam. Die experimenten zijn living labs, waarin je samenwerkt met wetenschappers, 
ambtenaren, inwoners en bedrijven. Het grootste deel van je tijd word je de Onderwijscoördinator 
van het Energie Lab Zuidoost. Als onderwijscoördinator ben je verantwoordelijk voor het strategisch 
en operationeel coördineren van alle onderwijsactiviteiten in Amsterdam Zuidoost via het Energie 
Lab. Daarnaast werk je aan andere living labs van AMS Institute. Als living lab coordinator zorg je 
ervoor dat alle partijen goed samenwerken, dat onze living lab aanpak goed wordt toegepast en 
houd je zicht op de voortgang richting resultaten en impact. De onderwijscoördinator zal in de 
praktijk werken in Zuidoost, bijvoorbeeld bij het Stadsdeel, de HvA Buurtcampus of andere plekken 
in de wijk.  
 
Wat ga je doen? 
Je dagelijkse werkzaamheden als Onderwijscoordinator bestaan onder andere uit: 
 

• Het ontvangen en praktisch begeleiden van studenten. 
• Je bewaakt de kwaliteit, continuïteit en samenhang van de opdrachten en onderzoeken die 

studenten uitvoeren onder de vlag van het Energie Lab Zuidoost.  
• Je ontwikkelt de samenwerking met de Buurtcampus van de HvA in Zuidoost.  
• Je richt je op de uitvoering van het ELZO Manifest en gaat met onder meer lokale ROC’s aan 

de slag met arbeidsmarkttrainingen voor werk in de energiesector.  
• Je maakt van basis- en middelbare scholen energieambassades in de wijk en zorgt samen 

met lokale organisaties dat studenten in Zuidoost ook een praktische bijdrage leveren aan 
de energietransitie.  

 
Als living lab coordinator werk je daarnaast zo’n twee dagen per week aan andere labs uit de AMS 
portfolio, gericht op onze urban challenges. Je werkt nauw samen met een senior living lab 
coordinator die de eindverantwoordelijkheid draagt en jou waar nodig op weg helpt, terwijl er voor 
jou ook veel ruimte zal zijn om zelfstandig te werken.  
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Positie in de organisatie 
Je wordt onderdeel van het AMS Urban Living Team, dit zijn zes ervaren professionals die allemaal 
living labs ontwikkelen en leiden. Het living lab team is verantwoordelijk voor het effectief opzetten 
en uitvoeren van living labs op verschillende locaties in Amsterdam, gericht op de verschillende 
thema’s van AMS. Ook werkt het team aan onderwijs en onderzoek over living labs. 
Het Energie Lab Zuidoost is samenwerking van de gemeente Amsterdam, Hogeschool van 
Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, TU Delft en AMS Institute. Overheden, wetenschappers en 
maatschappelijke partners werken samen in projecten met wijkbewoners aan de versnelling van de 
socio-technische energietransitie richting Amsterdam Zuidoost Energieneutraal in 2040. De partners 
in het Energie Lab ontmoeten elkaar vaak bij het Stadsdeel Zuidoost. 
 
Over AMS Institute 
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) is het gezamenlijke 
kennisinstituut van de TU Delft, Wageningen University & Research en MIT. Onze missie is het 
ontwikkelen van een diepgaand begrip van de stad, het ontwerpen van oplossingen voor haar 
uitdagingen en deze te integreren in de stad Amsterdam. Met ons team van ingenieurs, 
onderzoekers, ondersteuners, studenten, programmaontwikkelaars, ondernemers en medewerkers 
van de Gemeente Amsterdam dichten we dagelijks de kloof tussen maatschappij en wetenschap. Als 
je bij AMS Institute werkt, doe je werk dat ertoe doet. Weinig zaken liggen vast en er zijn veel 
mogelijkheden, waardoor je de flexibiliteit hebt om je eigen werk in te delen. Na het werk doen we 
graag samen een drankje en gaan we zelfs af en toe zwemmen in de binnenhaven op het 
Marineterrein. 
 
Wat we vragen 
Deze functie heeft een junior invulling. Dat betekent dat werkervaring niet vereist is en dat er veel 
ruimte is voor begeleiding door ervaren collega’s om jezelf te ontwikkelen. Uit je studie, 
afstudeeronderzoek- of stage en nevenactiviteiten blijkt jouw organisatietalent, maatschappelijke 
betrokkenheid en je affiniteit met stedelijke innovatie en de energietransitie. Je kunt goed 
samenwerken met diverse partijen de diverse wijk Zuidoost, hebt een proactieve houding en bent in 
staat om verandering te realiseren. 
 

- Uitstekende organisatie- en communicatievaardigheden. 
- Vloeiende beheersing van Nederlands en Engels is een must.  
- HBO/WO werk- en denkniveau 
- Ben jij de zelfstandige organisator die we zoeken?  

 
Wat we bieden 

- Een functieomvang van 40 per week. 
- Een salaris met een minimum van 2.471,- en een maximum van 3.098,-  bruto per maand op 

basis van een volledige werkweek (40 uur). 
- Een dienstverband van 1 jaar, met zicht op verlenging. 
- 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 
- Een uitstekende pensioenregeling via het ABP. 
- 200 jaarlijkse verlofuren (bij 40 uur). 
- Vergoeding voor reiskosten. 
- Mogelijkheden voor scholing. 
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Over de sollicitatieprocedure  
Heb je interesse? Stuur uiterlijk 16 april 2023 jouw motivatie en cv per mail naar HR@AMS-
institute.org. Tijdens de looptijd van de procedure worden er al sollicitatiegesprekken ingepland en 
gevoerd. 

Mocht je meer informatie willen over de functie, neem dan per mail of telefonisch contact op met 
Mark Kauw (06 38556967, mark.kauw@ams-institute.org). 
 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Janne Tomberg, HR 
Officer via Janne.Tomberg@ams-institute.org of 06-34321365.  
 
Diversiteit en Inclusie  
Diversiteit is essentieel voor het creëren van een impact op de stad. De uitdagingen waar we in de 
stad voor staan zijn groot en complex. Om ze op te lossen, moeten we de diversiteit van onze 
samenleving weerspiegelen in onze organisatie. Wij waarderen het inzicht dat je bij AMS kan 
inbrengen. Voldoe je aan de meeste kwalificaties van deze vacature? Aarzel dan niet om te 
solliciteren, we zijn benieuwd naar je sollicitatie. 
 


