
Present Zwolle is sinds 2003 niet meer weg te denken als matchmaker van vrijwillige inzet in Zwolle. Honderden vrijwilligers uit

kerken, bedrijven, buurten, vriendengroepen en vele individuen melden zich bij Present aan omdat ze van betekenis willen zijn

voor mensen die te maken hebben met (sociale) armoede en/of een slechte gezondheid. Present gaat uit van het aanbod van

deze vrijwilligers: ‘Wanneer heb je tijd? Waar word jij enthousiast van?’ en koppelt dit aan (hulpvragen van) Zwolse

maatschappelijke organisaties. Onze vrijwilligers zetten we in op plekken waar hun inzet vaak het laatste redmiddel is. Na bijna

20 jaar Present in Zwolle hebben we verschillende beproefde manieren ontwikkeld waarop vrijwilligers écht verschil kunnen

maken. Dit kan zelfs al in een dag(deel) in een Project maar ook voor langere tijd in een Traject. 

Eén van de manieren om als vrijwilliger van betekenis te zijn, is je inzetten voor de honderden statushouders in Zwolle. Deze

vrijwilligers vormen via Present rond deze Nieuwe Zwollenaren een hecht en informeel sociaal netwerk. In verband met vertrek

van een collega zijn we voor deze tak van Present per direct op zoek naar een Coördinator vrijwilligers voor Nieuwe Zwollenaren.

OMSCHRIJVING FUNCTIE:

Je bent, samen met je collega-coördinator, verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en matchen van ca 80 vrijwilligers

die zich inzetten voor de Nieuwe Zwollenaren en je coördineert o.a. de vier taalgroepen Klets&Koek (www.kletsenkoekzwolle.nl).

Je denkt na over beleidsstukken en maakt steeds weer nieuwe plannen over hoe Zwollenaren zich via Present in kunnen zetten

voor nieuwkomers. Je bent namens Present pro-actief aanwezig in de stad en je onderhoudt het netwerk van stakeholders, zoals

onze sociale partners (waaronder de Gemeente Zwolle) en maatschappelijke organisaties.

FUNCTIE-EISEN:

Het zijn van ‘Coördinator vrijwilligers voor Nieuwe Zwollenaren‘ heeft iets weg van het zijn van een duizendpoot. In deze functie

herken je jezelf in de volgende eigenschappen: pragmatisch, denken in oplossingen, enthousiast, warmhartig, creatief, snel

kunnen schakelen, stressbestendig, relaxt, goede organisatorische vaardigheden, kartrekker, gestructureerd, communicatief

ingesteld, goed kunnen samenwerken. Ook belangrijk: je krijgt energie van grote groepen mensen en van een beetje chaos en je

houdt van pionieren.

•  Een afgeronde (sociale) HBO-opleiding en ervaring (of affiniteit) met de doelgroep statushouders.

•  Ervaring met het aansturen van vrijwilligers.

•  Ervaring met netwerken en goed op de hoogte zijn van de sociale kaart van Zwolle.

•  Ervaring met (NT2) onderwijs en/of je bent bereid je hierin te verdiepen.

•  Ervaring met (netwerken via) social media en het plaatsen van berichten op social media.

•  Flexibel in het indelen van je tijd en bereid om soms ook in de avond of het weekend te werken.

•  Woonachtig in (de directe omgeving van) Zwolle.

•  Present heeft een christelijke sociale basis. Wij vinden het belangrijk dat je hier positief tegenover staat.

PRESENT ZWOLLE BIEDT:

•  Een veelzijdige en uitdagende functie waarin je uren en je werkweek zelf in kunt vullen, in een dynamische organisatie   

   die gedragen wordt door een enthousiast operationeel team (8 medewerkers verdeeld over ca 4,5 fte).

•  We bieden je een jaarcontract van 22 uur per week. Hierna, afhankelijk van subsidies en giften, zijn er mogelijkheden tot 

   contractverlenging.

•  Inschaling CAO Sociaal Werk, maximaal schaal 8.2, afhankelijk van je opleiding en ervaring.

•  Meer info: www.presentzwolle.nl/inzet-voor-vluchtelingen.
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Is deze functie jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 

22 november 2022 via elsje.goudzwaard@presentzwolle.nl. We streven ernaar in week 

47/48  de gesprekken te voeren zodat je het liefst per januari 2023 al aan de slag kunt. 

voor 22 uur per week 

mailto:elsje.goudzwaard@presentzwolle.nl

