Stichting Present Arnhem is een nieuwe, enthousiaste organisatie met als doel: een
brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden.
Op basis van het aanbod van groepen mensen organiseert Stichting Present Arnhem praktische en
sociale vrijwilligersprojecten in Arnhem, in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Wij
willen een beweging in de samenleving op gang brengen, waarbij steeds meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Stichting Present Arnhem is in het voorjaar van 2014 opgericht en heeft ondertussen al meer dan 15
projecten gedraaid. De Algemeen Coördinator werft projecten en groepen, wij willen de komende
jaren minimaal 25 projecten per jaar doen en daarom zijn wij op zoek naar een doortastende

Groepenbegeleider.
Vrijwillig, ca 6 uur per maand

Je werkzaamheden bestaan uit:
• Begeleiden van groepen voor, tijdens en na het project.
• Organiseren en leiden van de projectbezoeken en maken van werkafspraken.
• Opstarten van de projectdag en bereikbaar gedurende de dag.
• Evalueren van de dag met de groep.
• Verslag schrijven voor de website.
Wij zoeken iemand:
• Die achter de visie en werkwijze van Present staat;
• Die het leuk vind een project te organiseren;
• Die een groep vrijwilligers kan aansturen;
• Goede contactuele eigenschappen heeft en goed kan samenwerken;
• Enthousiast, doortastend en hands-on is.
Interesse?
Stuur een mail waarin je aangeeft wat je motivatie is om mee te willen werken als
Projectcoördinator / groepenbegeleider voor Present Arnhem. Wanneer deze functie niet geheel
overeenkomt met jouw kwaliteiten maar je wel graag wat wilt betekenen voor Present Arnhem,
neem dan contact op met de coördinator, Michel Petri om te kijken of Present Arnhem jouw
kwaliteiten kan benutten.
Meer informatie over het werk en de werkwijze van Present kun je vinden op de website
www.presentarnhem.nl
Of je kunt contact opnemen met Michel Petri (info@presentarnhem.nl of 06-51678210)

