
Er is bereidheid bij mensen om zich in te zetten ten dienste van de ander én er zijn mensen die met de
inzet van een groep ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden. Vanuit die vooronderstelling wil de
Stichting Present een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen
kunnen worden. Present West-Betuwe is een stichting die vanuit een christelijke sociale basis binnen
kerken en christelijke organisaties een beroep doet op bestaande groepen om zich één dag per jaar in

te zetten voor de medemens. We zijn we op zoek naar een nieuw teamlid voor de functie:

Tweede-coördinator (0,6 fte)

De functie:
Je onderhoudt contacten met maatschappelijke organisaties en hulpontvangers in de stad. Je biedt de 
inzet van onze vrijwilligersgroepen aan de maatschappelijke organisaties aan en je begeleidt de 
groepsactiviteiten en zorgt alle voorbereidingen die nodig zijn om een groep in te kunnen zetten. 
Tenslotte verzorg je de evaluatie van activiteiten met de maatschappelijke organisaties.

We zoeken iemand die:
- een echte netwerker is
- actief is in het kerk- of verenigingsleven in Geldermalsen en/of Tiel.
- goede contactuele eigenschappen heeft;
- goed mensen kan motiveren
- 3 dagen per week overdag beschikbaar is;

Wat bieden we
We bieden een werkplek in een dynamische stichting die nog volop in ontwikkeling is, een klein en 
betrokken team waarbinnen ruimte is om mee te denken over de ontwikkelingen die zich voordoen en 
over de te bepalen koers. Present biedt goede arbeidsvoorwaarden, passend bij leeftijd en ervaring. De 
aanstelling is voor 0,6 fte (evt. werkervaringsplek) voor een jaar; bij voorkeur in te vullen in zzp-verband.

Interesse?
Meer informatie over de achtergrond, werkwijze en concept van Present vindt je op onze website: 
www.presentwestbetuwe.nl. Meer informatie beschikbaar via Present-coördinator Wim Althuis. 
Sollicitaties t.a.v. bestuur van Stichting Present West-Betuwe naar onderstaande mailadres voor 1 
november.

Wim Althuis, coördinator Stichting Present West-Betuwe
 info@presentwestbetuwe.nl / 06-15075802

mailto:info@presentwestbetuwe.nl

	Tweede-coördinator (0,6 fte)

