
   

Rambler Studio Amsterdam op zoek naar versterking 
 

Rambler empowers talented youngsters to find their way in life 
through design. Youngsters that are called ‘Ramblers’: walking, 
searching, but finding their path one-day. 

Rambler, a creative studio in Amsterdam, Berlin and soon in New York, 
where Ramblers design their life through fashion. A place for creative 
expression, skill development and personal exploration. Rambler offers 
a dynamic platform for these raw designers and their designed products, 
branded by their stories. #designyourlife 

 
Rambler heeft in Amsterdam een studio op de Zeedijk voor jongeren tussen 17-30 jaar die 
tijdelijk buiten school/werk vallen, voor ons de Ramblers. In de studio volgen ze 
persoonlijke, op maat gerichte ontwerptrajecten met creatieve ZZP coaches uit het 
design/modevak en krijgen daarbij persoonlijke begeleiding van een sociale lifestyle coach 
van PerMens. Het creatieve programma van de trajecten bestaat uit: Design Your Daily 
Life/Storytelling, Design, Atelier, Grafisch/Presentatie. Door het jaar heen werken de 
Ramblers toe naar verschillende presentaties met als slot de jaarlijkse Unlock Your Talent 
Experience. Ook zijn er speciale projecten als Design Challenges, Masterclasses en online 
programma’s met Ramblers in Berlijn en New York.  
 
Voor onze activiteiten in 2021 zijn wij op zoek naar verschillende freelance versterking!  

 
CREATIVE COACH STORYTELLING  

(met o.a. VISUAL DESIGN, FOTOGRAFIE & FILM) 
 

De opdracht 

• Wekelijks een dag coachen van 8-14 Ramblers in de Studio van Amsterdam binnen 
het programma- onderdeel Storytelling. Verwacht wordt dat je de jongeren op weg 
helpt met hun inspiraties, interesses, skills en creatieve achtergrond verhalen via het 
stellen van vragen, maken van styleboards, fotograferen en andere uitingen. En hen 
coacht met het verdiepen via fotografie, visual design, copy, voice en film. Op zo’n 
manier dat het versterkend werkt bij hun persoonlijke (kleding) designs. Je leert 
jongeren zich te verbreden en te presenteren.  

• Samen met de jongeren maak je creatieve output voor de communicatie vanuit 
Rambler Studios  

• Regelmatige afstemming met de sociale Lifestyle coach voor persoonlijke 
onderwerpen bij de jongeren die in dit programma naar boven kunnen komen.  

• Evaluatie met de individuele jongeren op het behalen van persoonlijke doelen. Per 
programma-dag en een keer in de 6 weken met de sociale Lifestyle coach erbij 
waarin hun ontwikkelingen worden vastgelegd. 



   

• Enkele weken per jaar een groep Ramblers (10-15 jongeren) en creatieve coaches 2 
uur per week online coachen in Berlijn en New York met Storytelling.   

• Deelopdrachten verstrekken aan externe (media) professionals. Met hen samen 
werken en de uitvoering van de opdrachten bewaken.’ 

• Deelname aan overleg tussen creatieve coaches en teamoverleg. 
 
Wat verwachten wij van je 

o Dat je creatief bent en de Ramblers inspireert. 
o Dat je kennis hebt van creatieve, visuele, audio, media technieken. In ieder geval  

Fotografie en Film. 
o Dat je affiniteit hebt met jongeren in sociale kwetsbare situaties. Goed met ze kunt 

werken zonder hun hulpverlener te worden (daarvoor is de Rambler Lifestyle Coach). 
o Bij voorkeur ervaring hebt met het werken met jongeren als de Ramblers. 
o Dat je flexibel bent. Makkelijk van plan/programma verandert als dat nodig is. 
  
 
Wat bieden we 

Tarief max 27,50/uur met 0 btw, 4uur - 8 uur per week  
Bevlogen collega’s en werkplek in het centrum van Amsterdam 
 
 
Voor meer informatie: 

www.ramblerstudios.com  
www.meettheramblers.com  
Insta/FB: @ramblerstudios 
 
 
Rambler staat voor diversiteit en bij de verschillende opdrachten is 
het algemene streven om een diverse werkvloer te creëren. 
 
Als je belangstelling hebt graag je motivatie en CV voor 28 april 2021 naar 
amsterdam@ramblerstudios.com   
 

  


