Vacature Coördinator Matching Talents
De VMCA heeft als doel het stimuleren en versterken van het vrijwilligerswerk.
Wij bieden informele hulp, informatie en advies aan mantelzorgers en
organisaties.
Matching Talents heeft als doel om voortijdig (school)uitval te verminderen (jongeren 13 - 27 jaar).
Een vrijwilliger wordt in één-op-één contact aan een jongere gekoppeld. Als coördinator ben je
zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van Matching Talents. Wij zoeken een:

Coördinator Matching Talents m/v
voor 24 uur per week

Taken zijn o.a.:
•
werven, trainen en begeleiden van vrijwillige coaches (zowel individueel als in groepsverband)
•
actief werven, voeren van intakegesprekken en selecteren van jongeren
•
matchen en begeleiden van coaches en jongeren
•
proactief netwerken: samenwerken, onderhouden en uitbreiden van contacten met
onderwijs en verwijzende organisaties
•
bijdrage leveren aan beleidsvorming
•
registreren, rapporteren en evalueren
Functieprofiel
•
relevante opleiding op HBO-niveau, met gerichte werkervaring
•
kennis en ervaring op het gebied van pedagogiek, jongeren en coaching
•
een duidelijke visie op en affiniteit met vrijwilligerswerk
•
goede sociale vaardigheden hebben, een echte netwerker zijn
•
kennis van de sociale kaart van Almere
•
stressbestendig, goed prioriteiten kunnen stellen, gestructureerd werken
•
communicatief vaardig in woord en geschrift
•
ervaring met het geven van trainingen en het leiden van groepsbijeenkomsten
•
bereid zijn om ‘s avonds en in het weekend te werken
We zoeken een echte netwerker die met enthousiasme en betrokkenheid deze functie kan invullen.
De VMCA hanteert de CAO Welzijn. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, schaal 8 CAO
Welzijn. De aanstelling is vooralsnog voor een jaar, verlenging van de arbeidsovereenkomst is
mogelijk.
Heb je interesse?
Stuur voor 6 juli 2018 je sollicitatie aan Henriëtte Nauta (manager Vrijwilligerswerk), via
sollicitaties@vmca.nl, o.v.v. vacature Coördinator Matching Talents. De sollicitatiegesprekken zijn
gepland op donderdag 19 juli.
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