
 
 
 
Junior projectcoördinator gezocht! (21  uur per week) 
Per direct. Jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

 
Beschrijving van de functie 
Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren, dat is jouw missie! Jij helpt organisaties om jonge 
vrijwilligers aan zich te binden. Dit kun jij als geen ander, omdat je zelf als jongere weet wat voor 
nieuwe generaties succesfactoren zijn om vrijwilligerswerk te kunnen doen.   
 
De Verschilmakers  
VIPvoorElkaar doet mee aan een driejarig landelijk programma van het Oranjefonds gericht op jonge 
vrijwilligers. Ons project heet ‘De Verschilmakers’. Als projectcoördinator ben jij het eerste 
aanspreekpunt voor jongeren die Verschilmaker zijn of willen worden. Hoewel je veel achter de 
schermen bezig bent en zaken regelt en uitvoert, ben jij zichtbaar naar buiten toe en ben jij hét 
gezicht voor de Verschilmakers.  
 
Werkzaamheden: 

- In contact met jongeren: je spreekt de taal van jongeren en weet wat er speelt bij jongeren 
in onze gemeente. Via communicatie en via de netwerken bereik jij jongeren, maar ook door 
aanwezig te zijn op plaatsen waar veel jongeren komen.  

- Uitvoering: je voert het plan van aanpak uit. Je zorgt ervoor dat het project aansluit op de 
mogelijkheden en behoeften van jongeren. Je vraagt tijd en inzet van jongeren, maar je geeft 
hen ook iets terug in de vorm van trainingen, workshops of activiteiten. Je werkt samen met 
Cultuurplaats en R-Newt. 

- Verschilmakers aantrekken: Je gaat op zoek naar jongeren die het verschil (willen) maken. Er 
zijn al jonge vrijwilligers in onze gemeente actief.  Dankzij jouw inspanningen, hebben zich na 
de zomervakantie 15 jongeren extra ingezet als Verschilmaker. Je staat hiervoor samen aan 
de lat met collega’s uit je team en van externe organisaties. 

- Organisaties ondersteunen:  
In de eerste 6 maanden richt je je vooral op het vergroten van jongeren die vrijwilligerswerk 
doen bij VIPvoorElkaar. Na die periode ga je aan de slag om andere vrijwilligersorganisaties 
te helpen bij het vinden, binden en boeien van jonge vrijwilligers (Verschilmakers).  

 
Profiel van de kandidaat: 

 Hbo werk- en denkniveau.  
 Je woont in de gemeente Gilze en Rijen of de directe omgeving daarvan.  
 Je bent assertief en stapt op situaties af. Je ziet wat nodig is en je handelt daarnaar. 
 Je kan met veel dingen tegelijk bezig zijn waarbij je de hoofdzaken van de bijzaken scheidt. 
 Je bent een regelaar die het leuk vindt om te organiseren. 
 Mensen werken graag samen met jou en je bent makkelijk benaderbaar. 
 Je bent resultaatgericht en weet die resultaten zichtbaar te maken en vast te leggen. 
 Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 Je bent integer en gaat vertrouwelijk om met informatie. 

 
Wat bieden we jou? 
Je komt terecht in een enthousiast en gedreven team. Het werk is leuk, divers en dynamisch. Je gaat 
je netwerk uitbreiden en veel werk- en levenservaring opdoen! Je valt onder de cao Sociaal Werk.  
Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie? Neem contact op met Danielle Ternatus 
(leidinggevende VIPvoorElkaar) via 06 126 157 27.  Je brief en C.V. kun je tot en met 5 mei sturen 
t.a.v. Ingrid Langen – de Kanter, directeur bestuurder SCMO via secretariaat@ccgr.nl.  


