Elijah Alvares
ONDERNEMENDE VERBINDER
Als ondernemende verbinder zet ik mij in voor een sociaal
rechtvaardige samenleving, waarin men elkaar opzoekt om te komen
tot overeenkomsten en het sluiten van compromissen. Ik ben een
maatschappelijk betrokken twintiger en bevind mij in uiteenlopende
leefwerelden waardoor ik een brede visie heb kunnen ontwikkelen op
sociale vraagstukken.
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SECTORBESTUURDER FNV YOUNG & UNITED
FNV | mei 2021 - heden
Portefeuillehouder: mbo, stages, interne organisatie en binding

+31

4

50 52 79 pr v

E-mail
alvares.elijah@gmail.com

BESTUURDER
Stichting Ongekende Talenten | mei 2021 - heden
Portefeuillehouder: acquisitie, hoger beroepsonderwijs en studenten

Website
www.elijahalvares.com

SECRETARIS LANDELIJK NETWERK DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Expertisegebieden en
interesses

Partij van de Arbeid | juli 2020 - heden

Onderwijs
Basisonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger beroepsonderwijs

STUDENTASSESSOR

Diversiteit en Inclusie
Gender en seksualiteit
Cultureel en etnisch
Politiek, beleid en organisatie

Kwaliteiten
Empathisch
Leergierig
Overwicht
Optimistisch
Helikopterview
Doortastend
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Skills
Engelse taal
MS Office
Computer
Wordpress
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Portefeuillehouder: interne organisatie, landelijke politiek, vereniging en lhbtiq+

Hogeschool van Amsterdam | augustus 2020 - augustus 2021
De studentassessor wordt aangesteld om het College van Bestuur vanuit
studentenperspectief te adviseren over alle onderwerpen die ter tafel komen met
dit jaar de focus op diversiteit, inclusie en studentwelzijn. De benoeming geldt
voor een jaar.

PROJECTMEDEWERKER BEROEPSONDERWIJS
Katapult | november 2019 - juli 2020
Gewerkt aan project Expeditie Katapult waarin zes studenten uit het
beroepsonderwijs op expeditie gaan in de arbeidsmarkt van de toekomst. Van
deze reis is een documentaire gemaakt over thema’s als inclusie, technologie,
onderwijs en duurzaamheid.

ONDERWIJSASSISTENT BOVENBOUW
Noorderbreedte Diemen | februari 2019 - februari 2021
Begeleiden van leerlingen met een uitdaging en het stimuleren van de sociaalemotionele ontwikkeling. Vervangend leraar bij ziekteverzuim of structureel
tekort.

BESTUURDER
Studievereniging BSKA | september 2019 - juli 2020
Portefeuillehouder: externe projecten, inclusie, diversiteit, educatie en
professionalisering, activiteiten, procesbeheer en management.

Projecten

Werkervaring (vervolg)

Beleidsnota: een vergelijking
van het jeugd -pgb in
gemeenten (2020).

LID RAAD VAN ADVIES

Beleidsnota: lerarentekort
gemeente Amsterdam (2020).
Rapport: een onveilig gevoel in
een veilig huis. Een verkenning
naar de veiligheidsbeleving
van studentbewoners in de Dbuurt (2020).
Haalbaarheidsonderzoek:
oude gewoontes verbreken
voor een duurzame toekomst
(2020).
Paper: zichtbaar besturen in
een onzichtbare wereld. Een
analyse over de rol van de
gemeente Amsterdam in de
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling (2020).
Beleidsnota: de staat van
burgerparticipatie in gemeente
Barendrecht (2020).
Beleidsnota: een diploma in de
hand en een rugzakje op de
rug (2018).
Beleidsnota: jongeren in de
publieke ruimte gemeente
Zaanstad (2018).

Hogeschool van Amsterdam | januari 2019 - januari 2021
Als student-lid het College van Bestuur adviseren op bestuurlijk- en strategisch
niveau. De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan binnen de
hogeschool en bestaat uit prominenten uit het bedrijfsleven en de publieke
sector.

STADSDEELPOLITICUS
Gemeente Amsterdam | maart 2018 - april 2019
Portefeuillehouder: onderwijs, democratie, participatie, jeugdzaken en openbare
ruimte.

Opleiding
BESTUURSKUNDE (BACHELOR OF PUBLIC MANAGEMENT)
Hogeschool van Amsterdam | 2018 - heden
Beroepsvakken: management en organisatiekunde, politicologie, recht,
bestuurskunde, beroeps-en onderzoeksvaardigheden, project, sociologie en
economie.
Bijvak: Afro-Nederlandse studies

MINOR SEKSUALITEIT EN DIVERSITEIT
Haagse Hogeschool | september 2020 - februari 2021
Certificaat behaald met een 7,5.

ONDERWIJSASSISTENT
ROC van Amsterdam | 2014 - 2017
Beroepsvakken: pedagogiek, didactiek, omgangskunde, drama,
interactievaardigheden, onderwijsvernieuwing en burgerschap.
Diploma behaald.

MAVO (ZORG EN WELZIJN)
Werenfridus, Scholengemeenschap Tabor College | 2010 -2014
Profielwerkstuk: Management en organisatie in de beroepspraktijk
Diploma behaald.

nevenactiviteiten
LID KADERBELEIDCOMMISSIE

REDACTIE 4FREE MAGAZINE

Studentenvakbond ASVA | juli 2021 - heden

Nationaal Comité 4&5 mei | 2018

BESTUURSLID

ONDERZOEKSMEDEWERKER

Stichting HvanA | maart 2021 - heden

ROC van Amsterdam | februari 2018 - juli 2018

LID SOLLICITATIECOMMISSIE

EXPERTDEELNEMER NATIONALE DENKTANK

Studentenvakbond ASVA | januari 2021 - heden

Nationale Denktank | 2017

LID SOLLICITATIECOMMISSIE

VOORLICHTER ONDERWIJSASSISTENT

Studentenvakbond ASVA | januari 2020 -september 2020

ROC van Amsterdam | 2015 - 2017

BESTUURSLID

STUDENTENRAAD

Partij van de Arbeid A'dam-N | 2018 - juli 2020

ROC van Amsterdam | 2015 - 2017

STAGIAIRE COMMUNICATIE
Taalmuseum | juni 2019 - september 2020

