Functie: Groepenbegeleider
Type: Vrijwillig
Present Zaanstreek is een dynamische organisatie, die groepen helpt om zich in te zetten voor
een ander door een dag(deel) een praktische klus of een sociale activiteit uit te voeren. Present slaat
op deze manier een brug tussen groepen vrijwilligers die zich willen inzetten en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden. Die inzet gaat via maatschappelijke organisaties die in de Zaanstreek actief
zijn. Het aantal projecten in de stad nemen toe, daarom zijn wij op zoek naar een :
Groepenbegeleider (vrijwillig) m/v
De functie:
De groepenbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de groep tijdens een project. Je bereidt
samen met de groep de projecten voor, door op projectbezoek te gaan, samen met een hulpverlener
en contactpersoon vanuit de groep vrijwilligers. Op de projectdag zelf begeleid je de groep door het
project op te starten en af te sluiten. Jij draagt er aan bij dat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn
en dat er een goede ontmoeting plaatsvindt tijdens het project. Alle projecten vinden plaats in de
Zaanstreek. Zo kan jouw betrokkenheid bij het project groeien en hoef je nooit ver te reizen.


Jij:










bent en wilt flexibel zijn in de uitvoering en invulling van deze functie;
bent in staat groepen goed voor te bereiden op de projecten die ze gaan uitvoeren
wilt investeren in de bewustwording van groepen op het gebied van omzien naar de
medemens;
vindt het leuk om samen te werken met een gedreven team van betaalde en
vrijwillige krachten;
bent woonachtig in de Zaanstreek en/of hebt er een sterke verbondenheid mee;
bent communicatief vaardig, sociaal en zorgvuldig;
wilt je minimaal een half jaar verbinden aan Present;

Wij:




bieden je een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamisch en maatschappelijk
betrokken organisatie;
bieden je training, begeleiding en ondersteuning;
bieden je een netwerk aan maatschappelijke hulpverleners en initiatieven.

Uren (te bepalen in overleg):



gemiddeld minimaal 6 uur per maand, gebaseerd op 1 project per maand. Meer uren
is mogelijk in overleg;
voorbereiding van projecten (gesprek van 1 uur) vinden veelal tijdens
kantoortijden plaats. Je moet dus flexibel inzetbaar zijn.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur ons een mailtje op info@presentzaanstreek.nl

