Vanwege de overname van activiteiten van het Servicepunt vrijwilligers zoeken we per direct een:

Coördinator servicepunt vrijwilligers
28 uur (v/m)
Wie zoeken we?
Je bent enthousiast over vrijwilligerswerk en hebt ervaring met werving, marketing, advisering en
netwerken. In deze rol ga je vooral als adviseur en ontwikkelaar aan het werk om organisaties met
vrijwilligers (zowel in de zorg, welzijn, natuur, cultuur, levensbeschouwing en sport) verder te helpen en te
ontwikkelen. Je ondersteunt bij grotere vrijwilligers-evenementen, werkt aan online-vindbaarheid van
vrijwilligers vacatures en analyseert en presenteert de kennis die je hebt en opdoet over de inzet van
vrijwilligers aan de samenwerkingspartners.
Ben jij hier enthousiast over? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen/ functie omschrijving:
- Je bent of wordt de expert op het gebied van vrijwilligersinzet in het sociale domein in Nunspeet.
- Je kan heel goed netwerken en weet mensen, projecten en kennis te verbinden en te
verspreiden. Hierbij sluit je goed aan bij de diversiteit en achtergronden in het Nunspeetse.
- Je bent verantwoordelijk voor het door-ontwikkelen van de online vacaturebank voor al het
vrijwilligerswerk in Nunspeet.
- Je faciliteert en/of organiseert trainingen en evenementen voor deskundigheidsbevordering.
- In kader van inburgeringswet en participatiewet heb je uitvoerende taak in matchen en
begeleiden van taalmaatjes.
- Je bent in staat om samen met partners uitvoering te geven aan projecten rondom NL-doet en
de inzet van MAS4you stages (scholieren).
- Je bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het netwerk informele zorg
Nunspeet.
Waar kom je te werken:
Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) is een brede welzijnsorganisatie voor iedereen van 0 tot 100 jaar.
Het Servicepunt vrijwilligers krijgt een aparte plek binnen onze organisatie, vanuit haar brede
uitvoeringsopdracht. Als collega ben je wel helemaal onderdeel van ons team.
We werken met 12 collega’s en vele vrijwilligers. Het doel is iedereen aan het sociaal-maatschappelijk
leven deel te laten nemen. Daarvoor heeft SWN een uitgebreid diensten- en activiteitenaanbod. De
organisatie richt zich op mensen uit de gemeente Nunspeet, ongeacht leeftijd, afkomst, milieu,
godsdienst of levensovertuiging.
Wat heb je nodig/ vaardigheden:
- Je beschikt over een afgeronde opleiding binnen het sociaal domein en hebt HBO werk- en
denkniveau.
- Je hebt ervaring in een coördinerende functie met een brede netwerkrol
- Je kunt goed zelfstandig en projectmatig werken.
- Je beschikt over zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Je hebt een open blik ten opzichte van de hele Nunspeetse bevolking en bent erop gericht dat
een ieder zijn plek zal vinden binnen deze samenleving.

-

Je bent digitaal vaardig, weet hoe je een website beheert en gebruikt sociale media.
Je beschikt over organisatorische kwaliteiten.
Je bent flexibel, ondernemend en veerkrachtig.

Wat staat er tegenover?/ Wat hebben we te bieden?
•
•
•
•
•

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met kans op verlenging.
Het betreft een functie voor 28 uur per week. Werkdagen worden in overleg bepaald.
Ingangsdatum: 1 september.
Een salaris afhankelijk van ervaring conform de CAO Sociaal Werk – schaal 8.
De CAO kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en hecht veel waarde aan flexibiliteit
(Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Enthousiast?
•
•
•

Mail voor 24 juni 2022 in ieder geval je CV en je motivatie waarin je laat zien waarom jij bij
deze vacature past naar info@welzijnnunspeet.nl
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 juni 2022.
Disclaimer: deze vacature gaat online, omdat het college en de gemeenteraad hebben
ingestemd met de overname van het servicepunt door SWN. Echter, er moet nog een
definitief besluit gemaakt worden over de benodigde subsidie. Die staat gepland voor 19 juni.
We willen echter niet wachten op afgeronde besluitvorming voor de publicatie van deze
vacature, omdat we rekenen met twee maanden opzegtermijn en heel graag iemand op 1
september willen laten starten.

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Egbert Ribberink, tel: 06-5712 9394.

