COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS (16 uur per week)
Organisatie:
Nico Adriaans Stichting
Geplaatst op:
donderdag 19 juli 2018
Standplaats: Rotterdam
Bedrijfsprofiel

Wij zijn een organisatie voor maatschappelijke opvang in Rotterdam. Wij bieden zorg met een lange
adem en lage drempel voor alle kwetsbare Rotterdammers. Ons aanbod strekt zich uit over
verschillende locaties in Rotterdam. We bieden maatschappelijk werk, ambulante woonbegeleiding,
begeleid wonen, activering en dag- en nachtopvang. We doen dit volgens de Presentie-theorie. Dit
betekent dat we relationele zorg bieden waarbij er ruimte en aandacht is voor de leefwereld van alle
betrokkenen. Uiteraard geldt dit ook voor onze vrijwilligers.
Met name binnen de afdelingen activering en dagbesteding zijn we afhankelijk van betrokken
vrijwilligers. Meehelpen in de Kookclubcatering, maar ook meelopen met de veegploegen is een
“schone” taak voor hen. Veel van onze cliënten ontberen een relationeel netwerk dus vrijwilliger zijn bij
de NAS betekent dat iemand buddy kan worden. Kortom, er is een zeer gevarieerd aanbod voor mensen
die hun bijdrage aan de kwetsbare Rotterdammers en daarmee aan de stad willen leveren.
Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor ons werk. We kennen dan ook een zeer belangrijke rol toe aan de
Coördinator Vrijwilligers bij de NAS.
Wij zijn een platte organisatie waarbij de teams zijn ingedeeld volgens de bovengenoemde afdelingen.
De Coördinator Vrijwilligers valt direct onder de directeur en maakt deel uit de van de “Ondersteunende
diensten” ofwel de stafmedewerkers.
Wij bieden voor deze rol een dienstverband voor 16 uur, voorlopig voor bepaalde tijd en collegiale
samenwerking binnen een multidisciplinaire organisatie.
De salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in schaal 8 van
de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Functieomschrijving
De samenleving is een bron van mensen met kwaliteiten en talenten. De Coördinator Vrijwilligers heeft
een antenne om deze mensen op te sporen, en uit te nodigen en hen aan te sporen om deze kwaliteiten
en talenten in te zetten voor onze doelgroep. De Coördinator Vrijwilligers heeft oog voor het belang van

maatschappelijke participatie en actief burgerschap voor de samenleving. Ben jij de Coördinator
Vrijwilligers die, met passie voor onze mensen, wil werken aan versterking van het team vrijwilligers?
Zie jij kans om sturing te geven aan alle gewenste veranderingen? Help jij het team om de eigen
taakvolwassenheid te versterken? Ben jij genoeg present?
Kijk dan naar deze vacature en als je voldoet aan de eisen laat dan vóór 1 augustus wat van je horen. De
gesprekken zijn gepland op 9 en (2e ronde) 10 augustus a.s. en we willen natuurlijk dat je, eenmaal
aangesteld in deze rol, zo snel mogelijk begint.
Verantwoordelijkheden:
 Zorgdragen voor continuïteit in de dienstverlening;
 Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het totale dienstverleningsproces;
 Organisatie gebonden taken;
 Professie gebonden taken.
Functie-eisen
De vrijwilligers coördinator:
 heeft een HBO werk- en denkniveau;
 heeft ruime kennis en ervaring met betrekking tot de hulpverlening op een breed terrein;
 heeft kennis van – en inzicht in didactische vaardigheden zowel voor het ontwikkelen als het
geven van trainingen;
 is in staat betrokkenheid te organiseren;
 heeft vrijwilligerswerk een plaats in het netwerk;
 verbindt behoeften;
 inspireert vrijwilligers;
 ontwikkelt de vrijwilligerscoördinatie;
 beschikt over leidinggevende capaciteiten
 is in staat om objectief te oordelen bij conflictsituaties waarbij vrijwilligers zijn betrokken;
 werkt systematisch en is een goede organisator en planner van trainingen en werkzaamheden;
 beschikt over sociale vaardigheden die hem/haar in staat stellen om de vrijwilligers op een juiste
wijze te bejegenen en stimuleren en de externe contacten goed te onderhouden

