Vacature vrijwillige projectbegeleider
Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Wij bieden groepen vrijwilligers de mogelijkheid om zich – in principe eenmalig – voor een afgerond
project in de eigen woonplaats in te zetten bij mensen die te maken hebben met armoede, een slechte
gezondheid of een sociaal isolement. Hierin werken wij altijd samen met professionals van zorg- en
welzijnsorganisaties (bv. consulenten sociaal teams, St HIER, Ggnet, Leger des Heils etc), die ons de hulpvraag
aanleveren, zodat de hulp bij de juiste mensen komt.
Om ons team te versterken zoeken wij een vrijwillige projectbegeleider voor onze projecten vanaf
ca. 6 uur per maand
Wat ga je doen?
Als projectbegeleider kun je een verschil maken in het leven van een ander! Je helpt in de voorbereiding van een
project. Met de contactpersoon van de vrijwilligersgroep ga je op projectbezoek. Daarnaast begeleid je op de
projectdag zelf de groep vrijwilligers door het project op te starten en af te sluiten. Het geven van presentaties
aan groepen of flex-vrijwilligers die zich aangemeld hebben kan, als je dat leuk vindt, ook tot de taken behoren.
We vragen van jou:
• Je staat achter de visie en werkwijze van Present
• Je hebt ervaring of affiniteit met de hulpverlening
• Je bent communicatief ingesteld en je kunt meebewegen
• Je kunt omgaan met een diverse doelgroep en verschillende typen vrijwilligers
• Je bent praktisch ingesteld, je bent flexibel en kunt ervoor zorgen dat ook een lastig project goed verloopt
• Je houdt je hoofd koel in lastige situaties
• Je tekent een vrijwilligersovereenkomst
We bieden jou:
• Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie
• Inwerkperiode projectbegeleiding
• Actieve toerusting met betrekking tot missie, visie, werkwijze van Present en de actuele ontwikkelingen
• Gerichte ondersteuning bij het verrichten van de taken
• Vrijwilligersvergoeding per project is mogelijk, indien gewenst
Wanneer ga je aan de slag?
• Flexibel in te vullen, het aantal uur per maand is afhankelijk van het aantal projecten dat je wilt begeleiden (één
project kost ca. 6 uur aan voorbereiding, begeleiding en afronding)
• Projecten vinden op wisselende tijden plaats: doordeweeks, ’s avonds of op zaterdagen, eventuele presentaties
vaak op avonden
• (Het plannen van) projectbezoeken vindt/vinden juist weer op werktijden plaats, daarin is het prettig als je
flexibel kunt zijn
• Piek in het begin in verband met de inwerkperiode
Solliciteren?!
Lijkt dit jou een mooie uitdaging? Stuur dan je sollicitatie naar Nelly de Vries, algemeen coördinator,
nellydevries@presentbronckhorst.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hilde
Colenbrander, projectcoördinator, hildecolenbrander@presentbronckhorst.nl
Meer info over Present? www.presentbronckhorst.nl

