Vacature coördinator Inloophuis de Boei
Inloophuis de Boei is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker, naasten en nabestaanden.
Iedereen die met kanker wordt geconfronteerd is welkom.
Je kunt bij het Inloophuis terecht voor ondersteuning op het gebied van verlies en rouw en daarnaast
bieden we verschillende activiteiten aan zoals pilates en schilderles. Het Inloophuis maakt deel uit
van de oncologie zorg keten. Er zijn circa 50 vrijwilligers betrokken bij de organisatie.
Het Inloophuis is op zoek naar een coördinator voor 16 uur in de week.
Functie eisen:
Als coördinator heb je een veelzijdig takenpakket.
Je stuurt de dagelijkse gang van zaken aan binnen het Inloophuis.
Je werft en geeft leiding aan vrijwilligers. De coördinator is het vaste gezicht voor de gasten.
Je hebt een signalerende functie en werkt mee aan een open, veilige sfeer.
Als coördinator ben je mede verantwoordelijk voor de planning, public relations en het organiseren
van activiteiten. Je gaat contacten met andere organisaties aan en onderhoudt deze.
Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor externe relaties.
Wat vinden we belangrijk bij deze functie:
- Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau
- Je bent representatief en weet je te presenteren
- Je hebt affiniteit met de doelgroep
- Je hebt –bij voorkeur- kennis en ervaring van en met het leidinggeven aan vrijwilligers
- Je beschikt over inlevingsvermogen en bent begaan met de gasten
- Je bent betrouwbaar, toegankelijk en discreet
- Je bent creatief en initiatiefrijk
- Je hebt een goed ontwikkeld organisatievermogen
- Je werkt zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken
- Je durft verantwoordelijkheid te nemen en bent proactief
- Je hebt een flexibele opstelling ten aanzien van werktijden
- Je hebt ervaring met (social) media/websites/pr
Wat hebben we je te bieden?
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie binnen een dynamische werkomgeving.
De aanstelling geschiedt in eerste instantie op basis van een contract voor 6 maanden, waarna
verlenging mogelijk is. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring, waarbij inschaling in schaal
8 (CAO Sociaal Werk) van toepassing is.

Hoe solliciteer je?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Saskia den Uijl, directeur van Inloophuis de
Boei, via 010-2152855 of via mail: saskia@inloophuisdeboei.nl.
Je kunt je sollicitatiebrief en CV voor 4 april 2022 versturen naar saskia@inloophuisdeboei.nl

