Stichting Present Zoetermeer
Vacature Projectcoördinator 0,5 FTE
Ben jij de Projectcoördinator jongeren voor Present Zoetermeer?
Wij zijn op zoek naar een coördinator voor het werven en begeleiden van vrijwilligers uit basisscholen,
middelbare scholen en het MBO. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de projecten die
Present Zoetermeer organiseert (150 – 200 per jaar). Je onderhoudt daarvoor goede contacten met
de diversen scholen en de diverse hulpverleningsorganisaties. Je weet voor de scholieren en
studenten de juiste projecten te vinden en daarmee een succesvolle vrijwilligerservaring.
Present Zoetermeer streeft er naar om een brug te slaan tussen mensen die vrijwillig hun tijd willen
inzetten door hulp te bieden aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Mensen die te maken
hebben met armoede, een fysieke of psychische beperking en/of sociaal isolement. Dit doen wij door
projecten te organiseren voor groepen vrijwilligers waarmee zij een hulpvraag concreet
“beantwoorden”. Dit heeft impact op de vrijwilligers en op de hulpontvanger. Kan jij hier achter staan
en wil jij hier een bijdrage aanleveren solliciteer dan op de functie van projectcoördinator bij Present
Zoetermeer!

Wat moet je kunnen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je krijgt energie van het werven en begeleiden van jongeren
Je weet jongeren te enthousiasmeren zodat zij Present kunnen zijn
Je weet de missie en visie van Present onder jongeren uit te dragen en verder bekend te
maken
Je bent flexibel en kan werkzaamheden goed prioriteren en delegeren
Je werkt zelfstandig en ondernemend,
Je bent doelgericht, planmatig en zorgvuldig
Je bent je bewust van je kwaliteiten en staat open voor feedback en coaching
Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Je woont in Zoetermeer
Je staat positief tegenover een sociaal-christelijke organisatie

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een gezellige werkplek binnen de Pelgrim
Een marktconform salaris (schaal 8 CAO Sociaal werk)
Een jaar contract met goede secundaire voorwaarden
Een leuk team waar vrijwillige en betaalde krachten samen werken
Voldoende kansen om jezelf verder te ontwikkelen als maatschappelijk betrokken professional

Meer informatie?
Heb je interesse om als projectcoördinator bij Present Zoetermeer aan de slag te gaan? Stuur je CV
en motivatie naar gerda@presentzoetermeer.nl of neem contact op met Gerda Griffioen 06-24975092
De vacature staat open tot 23 mei 2019
De gesprekken vinden plaats op 27 mei 2019
'Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld'

