VluchtelingenWerk Haarlemmermeer in Hoofddorp zoekt een vrijwilliger voor de functie

PROJECTCOÖRDINATOR
Voor het organiseren van evenementen

VluchtelingenWerk Haarlemmermeer is een professionele vrijwilligersorganisatie en onderdeel van de
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, een breed samengestelde organisatie die op basis van de
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en
vluchtelingen.
Voor de afdeling Sociaal Culturele Activiteiten is VluchtelingenWerk Haarlemmermeer op zoek naar
een projectcoördinator die bereid is zich op vrijwillige basis voor het goede doel in te zetten. Als
projectcoördinator zet je onder begeleiding van een betaalde kracht projecten op die interactie tussen de
inwoners van Nederland en vluchtelingen moeten realiseren. Hierbij kan je denken aan feesten of projecten
in de sfeer van kunst & cultuur. Doel van deze projecten is om beide partijen bij elkaar te brengen en zo
integratie in de hand te werken.
Je houdt je bezig met:
• het bieden van organisatorische ondersteuning bij de uitwerking van bestaande projecten;
• het verkennen van nieuwe mogelijkheden in samenspraak met andere geïnteresseerde partijen;
• het aandragen van ideeën voor nieuwe evenementen en het uitwerken van deze in een concreet
stappenplan;
• het regelmatig informeren van de afdeling Sociaal Culturele Activiteiten over de geboekte
vooruitgang of eventuele problemen.
Wij vragen dat je:
• minimaal beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
• dat je zelfstandig werkt en doortastend kan handelen;
• dat je in staat bent planmatig en georganiseerd te werken;
• een bereidheid hebt om één dag per week bij elkaar te komen om aan projecten te werken voor een
periode van ten minste 6 maanden;
• VluchtelingenWerk steunt en je graag inzet voor de verwerkelijking van haar doelstellingen.
Wij bieden jou:
• de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen bij een professionele organisatie;
• de optie jouw sociale en organisatorische talenten uit te breiden;
• een flexibele vrijwilligersomgeving;
• mogelijkheden om jouw CV en netwerk te ontwikkelen;
• mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling via trainingen en het cursusaanbod van
VluchtelingenWerk;
• reis- en onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact op nemen met Letje Dekker via
haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl . Bij belangstelling ontvangen we graag een motivatie met je cv.
Deze kunnen gemaild worden naar haarlemmermeer@vluchtelingenwerk.nl

