Wil jij meedoen in de beweging waarin studenten
steeds meer betekenen voor hun medemens?
Present Wageningen
Al 5 jaar lang slaat Present Wageningen bruggen in
Wageningen: door laagdrempelig vrijwilligerswerk te faciliteren
waar groepen mensen die eenmalig iets goeds willen voor
een ander worden gelinkt aan mensen die dat echt nodig
hebben.
Present Wageningen heeft een sterk netwerk in Wageningen,
onder studenten: groepen of verenigingen die zich inzetten
zijn positief over de Present-ervaring. Onder maatschappelijke
organisaties die hulpvragen delen: cliënten en hulpverleners
zijn dankbaar en spreken over de fijne samenwerking.
Sinds de oprichting van Present Wageningen hebben er al
heel veel bijzondere projecten plaatsgevonden:
verwaarloosde tuinen zijn opgeknapt, vervuilde woningen zijn
schoongemaakt, kamers zijn geverfd en vele spelletjes met
ouderen, vluchtelingen of gehandicapten zijn gedaan.
In Wageningen is een beweging op gang gebracht. We bieden
je nu de kans om hierin mee te doen, in een:

TRAINEESHIP PROJECT COORDINATOR
vanaf september, 10 maanden lang
programma met coaching en training gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling
professionele trainingen met andere trainees (landelijk)
vergoeding €125 per maand

Wat ga je doen?
Mooie projecten begeleiden, presentaties geven en groepen vrijwilligers begeleiden. Dit doe
je samen met de andere Trainees (in totaal 4 of 5) en in overleg met de Project Coördinator
en de Algemeen Coördinator.
Verder kun je kiezen om mee te werken op één of meerdere domeinen binnen de organisatie
zoals: communicatie, marketing, secretarieel, events of speciale projecten.
Tijdsindicatie, 8 uur per week.
Het is ook mogelijk om een leiderschapsprogamma te volgen. Het verschil is dat je dan
meer taken op je neemt en je leidinggevende kwaliteiten meer uitbouwt. Hierbij hoort ook
een hogere vergoeding. Tijdsindicatie is dan 16 uur per week.

Jij:
bent student of pas afgestudeerd (voor mensen die net de middelbare school hebben
afgerond zijn er ook mogelijkheden, neem even contact met ons op!)
hebt een hart voor je medemens
bent flexibel qua inzetbaarheid (avonden, dagdelen, weekenden, in overleg)
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hebt een praktische instelling en vindt het leuk om dingen te regelen
vindt het leuk om je netwerk te mobiliseren
bent communicatief vaardig, zowel digitaal als in real life

Wil jij meedoen in de beweging waarin studenten
steeds meer betekenen voor hun medemens?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie of stuur je sollicitatie zo spoedig mogelijk
naar de Project Coördinator: Wilma Smilde: 06-22318662 of
wilma.smilde@presentwageningen.nl.

