
VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR  8- 12 uur per week 
(tijdelijk voor de duur van een jaar) 
 
VIPvoorElkaar is de lokale welzijnsorganisatie voor en door inwoners van de gemeente Gilze en Rijen. 
Wij willen dat iedereen in onze gemeente mee kan doen in de samenleving en daarvoor diens eigen 
talenten kan inzetten. Dat doen wij door het vrijwilligerswerk te stimuleren en te ondersteunen. 
Daarnaast organiseren we projecten op het gebied van taal, educatie, vervoer, duurzaamheid, 
inkomen, langer thuis wonen en ontmoeting. Deze projecten draaien dankzij de inzet van vele 
betrokken vrijwilligers. VIPvoorElkaar benut de kennis van vrijwilligers, bewoners, beroepskrachten 
en ondernemers en informele netwerken en weet daarmee op buurtniveau mensen met elkaar in 
verbinding te brengen.  
 
Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar iemand met hart voor de jeugd én hart voor het sociaal domein. Je bent een 
ervaren projectleider die organiseren tot in de puntjes beheerst. Je kan zelfstandig taken oppakken 
en afronden. Je werkt graag samen en zorgt voor draagvlak voor jouw plannen. Je hebt 
leidinggevende capaciteiten en kan goed taken delegeren. Je bent resultaatgericht en denkt in 
oplossingen. Bij voorkeur zoeken we kandidaten woonachtig in de gemeente Gilze en Rijen of in de 
directe omgeving. Je kan goed omgaan met werkdruk en weet tijdens hectische momenten de hoofd- 
en bijzaken van elkaar te onderscheiden.  
 
Jouw werk: 

 het doorontwikkelen van bestaande projecten en activiteiten 

 het borgen van nieuwe initiatieven in projectvorm waardoor er een duurzame aanpak 
ontstaat  

 het ontwikkelen van vrijwilligersprojecten voor en door inwoners (waaronder jongeren) 

 het begeleiden en coachen van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, stagiaires en mensen die 
re-integreren 

 het aanboren van nieuwe netwerken om draagvlak te krijgen en signalen op te pikken 

 het verlenen van hand-en-spandiensten bij de diverse en vaak ad hoc werkzaamheden van 
het team ten behoeve van goede dienstverlening aan hulpvragers en vrijwilligers 

 
Wij bieden: 

 een uitdagende baan op Hbo-niveau 

 vrijheid om je eigen werk in te delen en veel verantwoordelijkheid 

 een fijne werkplek in de culturele centra van Gilze en Rijen 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao sociaal werk. De functie is ingedeeld in 
schaal 7 en bedraagt maximaal € 3.384,- bruto per maand op basis van een 36-urige 
werkweek.  

 
Reageren: 
Ben je enthousiast geworden en zou je het liefste morgen al beginnen? Voldoe je aan ons profiel? 
Dan kijken we uit naar je reactie vóór 28 februari. Je c.v. en motivatiebrief kun je sturen t.a.v. Ingrid  
Langen - de Kanter, directeur-bestuurder, via secretariaat@ccgr.nl  
 
Vragen of meer informatie? 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Danielle Ternatus, coördinator, via 
coordinator@vipvoorelkaar.nl of via tel. 06 126 157 27 
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