VACATURE:

Sociaal pionier in Haarlem

Wil jij sociale impact maken op de plek waar je woont en leeft? Voor
het starten van een jongeren vrijwilligersnetwerk in Haarlem
zijn wij op zoek naar pioniers (22-32 jaar).

Een jongeren vrijwilligersnetwerk?
Een jongerenvrijwilligersnetwerk is een lokaal netwerk
van jonge mensen die zich vrijwillig willen inzetten
voor kwetsbare mensen in hun omgeving. Als pionier
van dit netwerk werk je aan de missie:
jongeren inspireren en ondersteunen in het bieden van
hulp en netwerk aan mensen die zelf weinig of geen
netwerk hebben. Er zijn nog altijd mensen die geen
hulp en netwerk hebben en genoeg jongeren die wel
iets zouden willen doen maar niet goed weten hoe.
Jij gaat in het jongerenvrijwilligersnetwerk actief
samenwerken met scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, professionele hulpverlening en andere
sociale initiatieven.
Wat ga je doen?
Om jongeren te ontmoeten en te inspireren ga je met
ze in gesprek, maak je gebruik van sociale media en
verzorg je presentaties. Je sluit aan op de leefwereld
van jongeren en op basis van hun interesses en ideeën
organiseer je sociale projecten en hulpactiviteiten. Je
biedt jongeren de mogelijkheid om zich dagelijks in te
zetten voor hun medemens. Je kunt daarbij denken aan
het faciliteren van maatjescontacten tussen een jongere
en een oudere of vluchteling, tuinklussen, of het uitlaten
van een hond van iemand die dat zelf niet meer kan.
De mogelijkheden zijn eindeloos. Jij kunt het verschil
maken door in Haarlem verbindingen tot stand te brengen en samenleven vorm te geven!
Als pionier ga je eerst vrijwillig aan de slag en creëer je
ondertussen je eigen betaalde parttime baan. Stichting
Present, Inspiratienetwerk TijdVoorActie en Geloven in
de Stad werken met jou samen om dit netwerk vorm te
geven.
Profiel
Je hebt visie op het samenleven in Haarlem en
staat open om deze verder te ontwikkelen
Je bent ondernemend en een verbinder die anderen weet te enthousiasmeren voor de missie

Je houdt ervan om flexibel, ontdekkend en resultaatgericht te werken
Je hebt een flexibele, besluitvaardige en initiatiefrijke opstelling
Je houdt ervan om te coördineren
Je hebt doorzettingsvermogen en bent
besluitvaardig
Leiding geven is een eigenschap waarvan jij niet
terugschrikt en waar je jezelf graag in wilt
ontwikkelen
Je vindt het leuk om (jonge) mensen te begeleiden,
te coachen en te ondersteunen
Je voelt je thuis in een christelijke organisatie en
wilt werken vanuit christelijke inspiratie
Werktijden zijn in de regel binnen kantoortijden,
maar je bent ook bereid buiten kantoortijden
(avond /weekend) werkzaamheden te verrichten
Je bent woonachtig in (directe omgeving) Haarlem
Begeleiding, coaching en ondersteuning
Het opzetten van een jongerenvrijwilligersnetwerk is
een leuke, uitdagende en erg leerzame ervaring. Er
komt veel op je af en daarom word je ondersteund
en begeleid door Inspiratienetwerk TijdVoorActie en
andere partners. Als pionier ben je eigenaar van het
proces en start je een eigen lokaal vrijwilligersnetwerk
in de vorm van een stichting.
Vragen of solliciteren?
Is sociaal pionier worden iets voor jou? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Hans Luttik: hansluttik@gmail.
com. Als je vragen hebt over deze vacature, dan kun je
bellen naar 06-42200924.

