VACATURE VRIJWILLIGERS COÖRDINATOR STICHTING ZAVIE ( www.zavie.nl )
(vrijwilligers functie)
16 uur/wk over vier dagen per week
(werktijden in overleg)
Met ingang van januari 2019 is Stichting zaVie op zoek naar een:
Vrijwilligers Coördinator.
Stichting zaVie is actief in het Sociaal Domein en komt voort uit verschillende organisaties die de
belangen behartigen van ouderen, verstandelijk gehandicapten, het Platform Groningen voor
Iedereen en het Provinciaal GGz-Belangenplatform.
Stichting zaVie is een vrijwilligersorganisatie en de uitvoerende werkzaamheden worden door
de vrijwilligers verricht. De stichting heeft een onderkomen bij Zorgbelang Groningen
www.zorgbelang-groningen.nl en beschikt over een kantoorruimte en faciliteiten.
De vrijwilligers die op locatie Zorgbelang aan het werk zijn worden begeleid door de vrijwilligers
coördinator.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als vrijwilligers coördinator begeleid je de vrijwilligers in de uitvoering van hun taken die
samenhangen met de uitvoering van de doelstellingen van de stichting. Je participeert op
coachende wijze in de verschillende werk- en projectgroepen. Je bent resultaat sensitief.
Je verzorgt de roosters van de vrijwilligers en je bent verantwoordelijk voor de administratie.
Je draagt zorg voor een goede samenwerking en afstemming tussen vrijwilligers en
beroepskrachten. Je voert het vrijwilligersbeleid van de stichting uit en je bent de schakel
tussen het bestuur van de stichting en de vrijwilligers.
TAKEN VAN DE VRIJWILLIGERS COÖRDINATOR






Uitvoeren van het vrijwilligersbeleid;
Bijhouden van de vrijwilligersadministratie en uitvoeren van het materiële en immateriële
waarderingsbeleid;
Het ontwikkelen van, en het uitvoeren van de begeleiding van de vrijwilligers;
Het coördineren van de werving en de selectie van vrijwilligers op basis van vacatures;
Je rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang van de uitvoering van het
vrijwilligersbeleid. Je rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang van de
verschillende werk- en projectgroepen.

FUNCTIE-EISEN








Je hebt een opleiding op MBO+ niveau, of gelijkwaardig door eerder opgedane kennis en
ervaring;
je bent bezig met een tweede kans HBO opleiding en zoekt een aantrekkelijke stage plaats;
Je hebt aantoonbare ervaring en deskundigheid met het werken met vrijwilligers;
Je hebt een optimistische en daadkrachtige werkhouding;
Je bent flexibel;
Je kunt constructief omgaan met weerstand of hebt juist heel veel enthousiasme, en je bent
in staat actief mee te denken en oplossingen aan te dragen;
Je zorgt er niet alleen voor, maar vooral ook dat.

WIJ BIEDEN





Een aantrekkelijke vrijwilligersfunctie in een jonge en daadkrachtige organisatie ;
Een vrijwilligersovereenkomst voor de duur van een jaar (na proeftijd) , met kans op
verlenging;
Een eigen vrijwilligerswerkkosten regeling met verschillende keuze mogelijkheden;
Een eigen reiskosten/onkosten regeling.

SOLLICIATIE RICHTEN AAN
Wanneer je interesse hebt, stuur dan voor 5 januari 2019 een motivatiebrief met CV naar
het bestuur van Stichting zaVie: info@zavie.nl.
Inlichtingen zijn te krijgen bij de voorzitter of secretaris van de stichting via info@zavie.nl.
(Wij mailen of bellen u terug).

