Vacature Netwerkcoördinator
Inzet: 16 uur per week
Ingang: Uiterlijk 1 februari 2021
Ben jij een verbinder die houdt van aanpakken? Heb je affiniteit en ervaring met jongeren
en ben je enthousiast om Leeuwarden samen mooier te maken? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Bij Netwerk Time to Connect creëer je ontmoetingen tussen jongeren en eenzame en
kwetsbare inwoners van de stad Leeuwarden. Je onderschrijft de visie van Netwerk Time to
Connect en vindt het leuk om onderdeel te zijn van een jonge en groeiende organisatie. Je
krijgt energie van het opstarten van nieuwe projecten. Natuurlijk draag je vrijwilligerswerk
een warm hart toe.
Kerntaken
-

Je inspireert en activeert jongeren om zich in te zetten voor hun stadsgenoten
Je hebt overzicht van de openstaande hulpvragen, aangemelde vrijwilligers en
de lopende trajecten
Je begeleidt jongeren door middel van persoonlijke coaching, intervisie en
groepstraining
Je geeft inspirerende presentaties aan jongeren en organisaties
Je bent medeverantwoordelijk voor de fondsenwerving en het werven van
financiën.

Wie ben jij?
-

Je hebt een pioniersgeest en zoekt naar creatieve oplossingen
Je bent een echte netwerker
Je beschikt over presentatie skills en voelt je prettig voor een groep
Je bent een echte teamplayer, maar werkt ook zelfstandig
Je hebt HBO werk- en denkniveau
Het is een pré als je bekend bent met het maatschappelijke werkveld in
Leeuwarden.
Je leeft vanuit een christelijke levensstijl

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan op HBO niveau, een enthousiast team en een salaris dat wordt
bepaald vanuit de CAO Sociaal werk. We bieden een jaarcontract met uitzicht op
verlenging.
Netwerk Time to Connect is aangesloten bij het landelijke inspiratienetwerk TijdVoorActie.
TijdVoorActie organiseert +/- 8 keer per jaar op maandagen bijeenkomsten waarbij ze
trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden. Tevens ontmoet je hier alle
medewerkers uit de 22 andere steden waar jongeren vrijwilligersnetwerken gevestigd zijn.
We verwachten dat je bij deze dagen aanwezig kunt zijn.
Word jij hier enthousiast van en zie jij jezelf als netwerkcoördinator binnen Netwerk Time to
Connect? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 26 november 2020 naar
info@netwerktimetoconnect.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de coördinatoren via hetzelfde email adres.

