Vacature coördinator
Netwerk Dien je Stad i.c.m. YourCube Ede | 22 uur
Omvang: totaal 22 uur, waarvan 14 uur per week Netwerk Dien je Stad i.c.m. 8 uur per week MDT YourCube Ede
Ingang: per direct
Als coördinator ben je werkzaam bij twee van de vijf projecten die behoren bij Stichting Netwerk Dien je Stad. Jij bent
degene die jongeren in Ede inspireert, faciliteert en begeleidt. Jij zorgt ervoor dat jongeren de kans hebben om van
betekenis te zijn én hun talenten te ontwikkelen.
Achtergrond informatie

Netwerk Dien je Stad is al meer dan 12 jaar het

YourCube Ede geeft invulling aan de

jongerenvrijwilligersnetwerk in Ede. Jongeren zetten

maatschappelijke diensttijd door jongeren de kans

zich eenmalig of structureel in door maatje te zijn,

te bieden om van betekenis te zijn in de

praktische klussen op te pakken of samen met een

samenleving én een waardevolle leerervaring op te

groep zich in te zetten. Zo bieden ze hulp en netwerk

doen. Op basis van de aanwezige kwaliteiten,

aan mensen in eenzaamheid en of in een kwetsbare

interesses en beschikbare tijd wordt er een plek

situatie. Binnen Netwerk Dien je Stad is deze functie

voor vrijwilligerswerk gezocht en een traject op

specifiek gericht om groepen jongeren te inspireren,

maat gerealiseerd. Hierbij ontvangen deze jongeren

faciliteren en activeren zodat zij zich gezien weten en

begeleiding en training. Na 80 uur vrijwilligerswerk

ervaren hoe tof het is om van betekenis te zijn.

ontvangen ze een Europees erkend certificaat.

Dit ga je doen:
- Je voert intake gesprekken met jongeren, maar ook heb je gesprekken met samenwerkingspartners zoals
scholen, (maatschappelijke) organisaties en vele anderen die tot je netwerk (gaan) behoren.
- Je benadert en enthousiasmeert groepen jongeren. Je ontwikkelt en faciliteert samen met
jouw collega’s passende activiteiten zoals uitvoeren van klussen, coördineren van
bezoekjes of de organisatie van evenementen. Dit is erop gericht dat jongeren de
positieve ervaring opdoen om van betekenis te zijn.
- Je biedt begeleiding en training aan jongeren, zowel individueel als in groepen.
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van het project door onder andere
verslaglegging, evaluaties en impactmeting.
- Daarnaast bouw je mee aan de projecten als het gaat om visievorming,
uitdenken en uitwerken van mogelijkheden die zich aandoen,
samenwerken en het opbouwen en versterken van netwerk.
- Je behandelt de (hulp)vragen die binnenkomen en weet de juiste
verbinding te leggen.
- Ook ga je pro actief op pad om jongeren te bereiken en enthousiasmeren.
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Uitleg functie:
Je geeft 22 uur per week vorm aan twee projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad:
voor 14 uur in de week aan het project Netwerk Dien je Stad
voor 8 uur per week aan het project YourCube Ede.
Dagelijks ben je in contact met jongeren om hen op weg te helpen zodat zij van betekenis
zijn op de manier die bij hen past. Je hebt affectie met deze doelgroep maar weet ook
bij andere doelgroepen feilloos aan te sluiten. Mensen voelen zich bij jou op je gemak
en je bent in staan om gemakkelijk verbinding te leggen. Je bent positief ingesteld,
ziet kansen en mogelijkheden en bouwt zo mee aan de ontwikkeling van de
projecten. Je bent iemand die met passie zijn of haar werk vormgeeft en met
een bewogen hart graag voor anderen klaar wil staan. Je krijgt energie van het
werken in en dynamische omgeving en ben flexibel in het inzetten van je uren.
Het lukt je om overzicht te houden als verschillende werkzaamheden door elkaar
lopen en er diverse werkzaamheden naast elkaar nodig zijn. Je hebt visie, komt tot
(zelf)reflectie en kan toekomstgericht werken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat
jij je thuis voelt in een organisatie vanuit een christelijke identiteit.

Wat we bieden
Je komt te werken in een team van gedreven collega’s die je graag een warm welkom geven. We vinden verbinding
en ontmoeting belangrijk, we starten de dag met elkaar. Het kantoor is gevestigd in Ede, je zult zowel vanuit je
werkplek op kantoor als vanuit huis werkzaam zijn. De uren zijn in overleg flexibel in te delen. Je hebt de kans om
mee te bouwen aan de ontwikkeling van onze projecten, maar hechten ook veel waarde aan je persoonlijke
ontwikkeling.
De functie is per direct beschikbaar. We starten voor bepaalde tijd en er is uitzicht op verlening. Het is mogelijk dat
uren in het verdere verloop van het jaar kunnen worden uitgebreid.

Kom jij ons team versterken?
Heb je interesse en word je enthousiast als je bovenstaande leest? Stuur dan je CV met motivatie voor 17 januari
2022 per mail naar personeel@dienjestad.nl. We zien je reactie graag tegemoet!
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de ochtend van 19 en 20 januari 2022.
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Marieke van der Heide, 06-58070556 of stuur een
mailtje naar personeel@dienjestad.nl.
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