Winterswijk is een vitale gemeente in de Achterhoek met bijna
30.000 inwoners. Ons centrum onderscheidt zich door een groot
winkelaanbod en goede horecagelegenheden. Verder hebben wij
uitstekende voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, zorg,
sport en recreatie. Ons prachtige buitengebied, dat is uitgeroepen tot
Nationaal Landschap, is geliefd bij fietsers en wandelaars. Voor
ondernemers zijn er goede vestigingslocaties beschikbaar en we
investeren in de kwaliteit van onze bedrijventerreinen.
Samen met onze betrokken inwoners, bedrijven en instellingen werken wij voortdurend aan een
optimale leefbaarheid en goed bereikbare voorzieningen. In een vitaal Winterswijk blijft het ook in de
toekomst prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren! Kortom, voor mensen die willen werken bij
een ambitieuze gemeente heeft Winterswijk veel te bieden.

De gemeente Winterswijk zoekt een:
Coördinator vrijwilligerswerk (24 uur per week)
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de Winterswijkse samenleving. Vele vrijwilligers zorgen voor
levendige verenigingen en evenementen. Ook het naoberschap is in Winterswijk nog steeds
van kracht.
In Winterswijk zijn veel initiatieven. Deze worden echter versnipperd aangeboden. Daarom
zijn wij op zoek naar een coördinator die op eigen kracht een coördinatiepunt vrijwilligerswerk
op kan zetten en verder uit laat groeien. Dit coördinatiepunt krijgt een plek binnen De Post,
zodat het voor iedereen laagdrempelig toegankelijk is. Wij bieden je een klankbord van een
werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende Winterswijkse organisaties.

Jouw uitdaging:
 Samenwerking tussen bestaande organisaties tot een eenheid brengen, zowel op
bestuurlijk als uitvoerend niveau.
 Een coördinatiepunt vrijwilligerswerk ontwikkelen waarbij de rol van de gemeente
verandert van kwartiermaker naar een van de deelnemers.
 In staat zijn jouw eigen rol weg te organiseren.
 Integratie coördinatiepunt vrijwilligerswerk met het sociaal team realiseren.
 Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk.
 Aanjaagfunctie om samenwerkingsverbanden te initiëren en te onderhouden.
 Het promoten van het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk.

Welke eisen stellen wij ?
 Hbo werk- en denkniveau.
 Een creatieve en flexibele pionier met een Winterswijks netwerk.
 Ervaring met vrijwilligerswerk.
 Een flinke dosis overtuigingskracht.
 Een uitstekende netwerker.
 Omgevingsgericht, resultaatgericht en samenwerkingsbereid.
 Kennis van en ervaring met digitale media.

Arbeidsvoorwaarden en informatie
Op deze functie is het functieprofiel Beleidsmedewerker/adviseur C van toepassing. We
bieden een tijdelijk contract voor een half jaar op basis van payroll. Het bruto maandsalaris
bedraagt maximaal €3.985,- op basis van een fulltime dienstverband.

De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast wordt een
eindejaarsuitkering van 6% van het bruto jaarsalaris en een vakantie-uitkering van 8%
geboden. De werkzaamheden vinden ook buiten normale werktijden (bijvoorbeeld in het
weekend) plaats.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagochtend 4 januari 2016 en vrijdagochtend
8 januari 2016.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nicolle Clemens,
beleidsmedewerker. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact
opnemen met Anette Sloos (medewerker HR). Zij zijn bereikbaar via het algemene
telefoonnummer 0543 543543.
Solliciteren
Je sollicitatie met motivatie en cv kun je uiterlijk tot en met 11 december 2015 sturen naar
vacature@winterswijk.nl , t.a.v. de heer J.P.M. Scheinck.
Screening van de sollicitant kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

