Vacature
Omzien naar elkaar maakt de samenleving mooier en sterker. Daar geloven we in. Daarom bouwen
we aan een beweging van mensen die omzien naar hun kwetsbare naaste. Via Present zetten jaarlijks
meer dan 38.000 vrijwilligers in heel Nederland zich in voor mensen met een ontoereikende:
gezondheid, financiële middelen en eigen netwerk. Onze ambitie is om nog meer mensen te bereiken
om zich in te zetten voor anderen. Present Nederland is het landelijk bureau dat het bruisende
netwerk van meer dan 70 lokale Present stichtingen ondersteunt. Met een bescheiden maar krachtig
team van collega’s, een deskundig bestuur en betrokken vaste vrijwilligers zet Present Nederland zich
in voor een sterk merk en sterke lokale stichtingen.
Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een

Allround regio-adviseur (24-28 uur per week)
Wat doe je?
Als adviseur bied je op diverse terreinen advies en ondersteuning op maat aan besturen en teams van
lokale Present stichtingen. Je helpt hen met het lokaal goed neerzetten van de formule van Present en
ondersteunt hen bij vraagstukken op het gebied van positionering in het lokale sociale domein,
versterking interne organisatie, financiën en samenwerking met andere organisaties. Wat er speelt en
leeft in het netwerk deel je met het team van Present Nederland, zodat we onze dienstverlening
daarop afstemmen. Je geeft advies aan stichtingen in de westelijke helft van het land. Daarnaast ben
je projectleider van een aantal landelijke projecten die lokale stichtingen thematisch ondersteunt en
initieer je nieuwe projecten die bijdragen aan sterke lokale stichtingen. Hiervoor ben je regelmatig op
kantoor van Present Nederland te Leusden.
Wie ben je?
 Je bent een zelfstandige, proactieve persoonlijkheid met een goed analytisch vermogen en
uitstekende adviesvaardigheden;
 Je wordt gedreven door een christelijke levensovertuiging en herkent je in de visie en missie
van Present;
 Je hebt kennis van het sociaal-maatschappelijke speelveld en de recente ontwikkelingen;
 Je hebt ervaring met en oog voor het werken met een mix van professionals en vrijwilligers;
 Je kunt goed zelfstandig werken en je prioriteiten bepalen, maar bent ook een teamspeler die
voorkomende werkzaamheden in een klein team op kan pakken;
 Je haalt voldoening uit het versterken van de kwaliteit van lokale Present stichtingen en weet
goed en procesmatig in te spelen op de lokale context om dit doel te bereiken;
 Je hebt ervaring met projectmanagement en projectorganisatie;
 Je bent flexibel inzetbaar in taken als ook in werktijden;
 Je bent woonachtig in het westen van het land;
 Je bent in het bezit van een rijbewijs;
 Je hebt HBO/WO-werk en denkniveau.
Wat bieden wij je?
We bieden je een inspirerende werkomgeving in een leuk team met veel vrijheid voor de uitvoering
van jouw taken en ruimte voor de inbreng van je ideeën. Het kantoor van Present Nederland is
gevestigd in Leusden. We gaan uit van een jaarcontract met uitzicht op verlenging. We bieden je een
salaris op basis van de cao sociaal werk (schaal 10) met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeannette den Hartog via (033)4320133.
Voldoe je aan het profiel en heb je interesse? Leuk! Laat het ons zo snel mogelijk weten. Graag
ontvangen we je CV met korte motivatie uiterlijk woensdag 20 februari per mail via
info@presentnederland.nl.
De gesprekken met kandidaten zullen op maandag 25 februari op het kantoor in Leusden gevoerd
worden.

