Vrijwillige Project coördinator Kenniskaravaan
Project coördinator
Als project coördinator werkt je onder leiding van de beroepskracht van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is HET informatiepunt over vrijwilligerswerk voor de gemeente
Tynaarlo.
Het Steunpunt stimuleert het vrijwilligerswerk door middel van p.r. en promotie. Daarnaast
bemiddelt zij de klanten naar vrijwilligerswerk en maakt daarvoor gebruik van de
vrijwilligersvacaturebank. Ook geeft zij informatie en advies over alle vormen van vrijwillige inzet en
ondersteunen aan verenigingen en stichtingen waar mogelijk.
Wij zoeken per direct een leuke vrijwilliger collega die project Kenniskarvaan wil coördineren.
Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken en een netwerk opbouwen van allerlei maatschappelijke
organisaties? Neem dan contact op met ons.

Kenniskarvaan
De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, leuke workshops en
themabijeenkomsten voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties zoals verenigingen,
stichtingen of bewoners initiatieven.
De kenniskaravaan is een samenwerking tussen Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren en Steunpunt
Vrijwilligerswerk Tynaarlo en de haren-Tynaarlose Uitdaging. Het aanbod is afkomstig van
maatschappelijk betrokken bedrijven, ondernemers en organisaties die kennis en faciliteiten
belangeloos inzetten voor de Harense en Tynaarlose samenleving.
Als project coördinator ben je de gastvrouw van de Kenniskaravaan avond en zo wordt ook je eigen
kennis vergroot!

Taken





Email behandelen
Aanmeldingen verwerken in excel
Contacten onderhouden met locaties en trainers
Persberichten verzenden






Aanspreekpunt zijn tijdens de Kenniskaravaan avonden
Gasten en trainer ontvangen
Zorg dragen voor koffie en thee voorziening
Gasten verwelkomen en het Steunpunt Vrijwilligerswerk vertegenwoordigen

Tijdsinvestering:
Gemiddeld 2x 1 uur per week ( administratie en organisatie taken )
Begin van de week en eind van de week. In eigen tijd in te vullen.
We bieden je een werkplek op het kantoor, maar thuiswerken behoort ook tot de mogelijkheid.

+
C.a. . 8 trainingen op jaarbasis C.a. 3 uur per keer
Vlak voor een training is het vaak wat drukker dan tussen trainingen in.
In de zomervakantie zijn er geen trainingen.

Wij bieden
Reiskosten vergoeding
Een gezellige werkplek
Jaarlijks vrijwilligers etentje
Mogelijkheid om een netwerk op te bouwen
CV te vergroten

Wensen:
Aangezien je het visite kaartje bent voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn dit onze wensen:
 Iemand die 2 dagdelen per week beschikbaar is. ( werktijden in overleg )
 Zelfstandig werkt en verantwoordelijkheids gevoel heeft
 Representatief en vriendelijk en gastvrij is
 Sociaal vaardig
 Kan/ durft een grote groep mensen een inleiding te geven
 Goed om kan gaan met de computer: Internet, Word,
 E-mail en basis Excel
 Bereid is te leren
 Open houding

Contactgegevens
Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo
Nieuwe rijksweg 37, Vries
0592-338938
steunpuntvrijwilligerswerk@stichtingtrias.nl
Het Steunpunt is een onderdeel van stichting Trias.

