Groepsbegeleider sociaal project (Vrijwillig)
Geen woorden maar daden! Zoek jij dé kans om jezelf te ontwikkelen en echt van betekenis te zijn
voor anderen? Dit vind je bij Present Rotterdam.
Present Rotterdam is al zeven jaar als vrijwilligersorganisatie actief om mensen in beweging te
brengen voor hulpbehoevenden in de stad Rotterdam. Jaarlijks organiseren we zo’n 100
vrijwilligersprojecten met dak- en thuislozen, ouderen, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten
enzovoorts. Hierin werken wij samen met allerlei verschillende maatschappelijke organisaties in
Rotterdam. Samen helpen wij mensen die worstelen met armoede, kampen met eenzaamheid en
leven in afhankelijkheid door ziekte. En we groeien, daarom zoeken we jou!
Functieomschrijving
Als groepsbegeleider vrijwilligersprojecten plan en organiseer je het vrijwilligersproject voor de
groep vrijwilligers die aan de slag gaat. Je verzorgt de communicatie met de hulpverlener en
vertegenwoordiger van de vrijwilligersgroep, en plant een voorbereidende kennismaking in. Tijdens
deze kennismaking zorg je voor een ontmoeting tussen de hulpontvanger, vrijwilliger, hulpverlener
en Present. Daarnaast maak je een plan voor de projectdag zelf.
Op de dag dat het vrijwilligersproject wordt uitgevoerd, begeleid je de groep vrijwilligers door het
project op te starten en af te sluiten. Tussendoor ben je telefonisch bereikbaar voor hen.
Jij:







Hebt hart voor de stad Rotterdam en bent bewogen met de mensen die er wonen
Bent in staat een groep goed voor te bereiden op een project wat uitgevoerd gaat worden
Bent sociaal en gaat graag om met mensen van allerlei afkomst, leeftijd, opleiding en
achtergrond
Bent 4-6 uur per maand beschikbaar
Bent flexibel inzetbaar, ook op avonden en op zaterdag
Wilt je minimaal een half jaar verbinden aan Present Rotterdam






Zijn een jonge en enthousiaste organisatie waarin jij jezelf persoonlijk kunt ontwikkelen
Bieden je de kans om daadwerkelijk iets te betekenen voor de Rotterdammers om je heen
Geven je toegang tot ons grote netwerk van maatschappelijke organisaties
Zien graag jouw eigen initiatief en nieuwe ideeën

Wij:

Zin om aan de slag te gaan bij Present Rotterdam? Stuur je motivatie en CV naar
info@presentrotterdam.nl of bel ons gerust met je vragen: 06 – 55 62 09 52 (Maaike van der Vlies).

