Stichting Present Leiden / Oegstgeest zoekt:
Present is de snelst groeiende vrijwilligersorganisatie van Nederland. In Leiden is Present al
sinds 2010 actief en sinds 2015 werken we ook in Oegstgeest. Wij bemiddelen tussen groepen
vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben. Met het christelijke geloof als inspiratiebron wil
Present daarmee een beweging op gang brengen waarbij mensen het meer vanzelfsprekend
vinden om naar elkaar om te zien. Vanuit die missie zetten inmiddels 150 projecten per jaar
neer, waarin ongeveer 1000 vrijwilligers hun talenten inzetten voor een ander. De komende
jaren wil Present doorgroeien en professionaliseren.
In verband met het vertrek van de huidige directeur zoekt Present Leiden-Oegstgeest een

Directeur 0,4 fte (14,4 uur per week)
De directeur is hét gezicht van Present Leiden. Je bent daarom in de eerste plaats
verantwoordelijkheid voor het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van contacten en
partners in de stad: maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, de gemeente, kerken,
bedrijven en fondsen. Met het bestuur vergroot je de financiële basis onder het werk van
Present. Je bent meewerkend leidinggevende aan de twee projectcoördinatoren. Daarnaast ben
je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van Present als vrijwilligersorganisatie.
De uitvoering van projecten ligt bij de medewerkers en vrijwilligers, de directeur houdt overzicht
en stuurt op met financiers en het bestuur op de afgesproken doelstellingen.
Kenmerken die bij jou en de functie passen zijn:
 Je hebt tenminste HBO werk- en denkniveau.
 Je bent maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf, geloof en daadkracht, die de
missie en motivatie van Present onderschrijft en uitdraagt.
 Je stijl van leidinggeven is coachend en stimulerend, en je hebt plezier in het werken met
vrijwilligers.
 Je bent een netwerker en vanzelfsprekende gesprekpartner voor verschillende niveaus van
bedrijven, besturen en organisaties.
 Je onderhoudt en legt gemakkelijk contacten met het werkveld van maatschappelijke
organisaties, bedrijven en kerken, en bouwt het netwerk uit.
 Je bent flexibel in de werktijden en bereid om incidenteel in de avonduren en regelmatig op
zaterdag te werken.
 Je hebt ervaring met het zorgdragen voor de financiële en inhoudelijke planning en

fondswerving. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
We bieden een werkplek in een dynamische stichting die volop in ontwikkeling is. Je werkt in
een klein betrokken team waarbinnen ruimte is om mee te denken over de te bepalen koers.
Present biedt goede arbeidsvoorwaarden, passend bij leeftijd en ervaring. Salarisschaal 10 cao
Welzijn. Algemene informatie is ook te vinden op www.presentleiden.nl en onze
Facebookpagina.
Interesse? Reageer dan voor vrijdag 12 januari 2018. De gesprekken zullen plaatsvinden op
donderdag 18 januari 2018 ’s avonds. Mail je brief aan Patrick Meijer, bestuur@presentleiden.nl
Neem voor meer informatie contact op met Eline de Boo, 06 - 16512448

