Hulplijn Veenendaal is op zoek naar een coördinator
Hulplijn Veenendaal is een (nieuwe!) samenwerking tussen 4 vrijwilligersorganisaties in Veenendaal:
Netwerk voor Jou, Present Veenendaal, HipHelpt Veenendaal en Veens Welzijn. Zij brengen hun
onderscheidende dienstverlening onder in Hulplijn Veenendaal waarmee er één centraal punt ontstaat
waar inwoners van Veenendaal zich kunnen melden als hulpvrager. Ook hulpverleners en andere
maatschappelijke organisaties kunnen hulpvragen indienen bij deze hulplijn. Denk bijvoorbeeld aan hulp
bij boodschappen, een luisterend oor, een wandelmaatje of opruimen in huis. Bij deze hulp kunnen
stadsgenoten elkaar helpen. Wij geloven in de kracht van mensen en dat we samen iets kunnen betekenen
voor een ander.

Wat ga je doen als coördinator van de Hulplijn?
De coördinator heeft als taak de hulpvragers en organisaties aan elkaar te verbinden. Een
groeiende groep inwoners van Veenendaal, die geen netwerk en financiën hebben, zijn op zoek
naar één of meer vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij praktische klussen. Ook zijn er veel
eenzame mensen die op zoek zijn naar een maatje. De coördinator vraagt de hulpvrager zodanig
uit dat de hulpvraag zo concreet mogelijk kan worden opgepakt door één van de aangesloten
organisaties of een ander passende organisatie binnen de sociale basis in Veenendaal.

Taken
• Hulpvragers telefonisch benaderen en de hulpvraag verhelderen door de juiste vragen te
stellen;
• Hulpvraag uitwerken zodat deze toegewezen kan worden aan één van de aangesloten
organisaties;
• Bepalen bij welke organisatie de hulpvraag het beste past;
• Aanspreekpunt zijn voor aangesloten organisaties, hulpvragers en hulpverleners;
• Zorgdragen voor communicatiemiddelen (o.a. social media, flyers, krant etc.);
• Overige administratieve taken die hierbij nodig zijn.

Wie zoeken wij?
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
• Je bent zowel in woord als geschrift communicatief vaardig;
• Enige ervaring met digitale vaardigheden;
• Je bent op de hoogte – en handig met social media;
• Je voelt je comfortabel met culturele diversiteit;
• Je bent sociaal, enthousiast en leergierig;
• Je bent een verbinder en een netwerker;
• Je bent bekend met het sociaal domein in Veenendaal;
• Je bent 24 - 28 uur per week beschikbaar voor een langere periode.

Wij bieden jou
• Een aanstelling van 8 maanden. Binnen deze periode wordt duidelijk of deze samenwerking wordt
gecontinueerd. Is dat het geval dan wordt bij gebleken geschiktheid en afdoende financiering de
aanstelling omgezet naar onbepaalde tijd;
• Een uitdagende functie die volop in ontwikkeling is;
• Een gedegen inwerktijd;
• Mogelijkheid om na de inwerktijd af en toe vanuit huis te werken;
• Mogelijkheden voor opleidingen en trainingen;
• Je leert de sociale kaart van Veenendaal nog beter kennen;
• Deelname aan bijeenkomsten van de aangesloten organisaties;
• Je doet een mooie en betekenisvolle ervaring op in een leuk team met deelnemers vanuit de
verschillende organisaties;
• Passende afspraken die vallen onder de CAO Sociaal Werk. Inschaling is op basis van schaal 8 (max €
3864 bij een fulltime dienstverband).

Word jij onze collega?
Heb jij, net als wij, hart voor een ander? Stuur ons dan je motivatiebrief en CV vóór 8 april
2022 via esen.sebzeci@veens-welzijn.nl.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 14 april. Tweede gesprekken vinden plaats
op dinsdag 19 april.

Wil je eerst meer weten?
Bel Esen Sebzeci-Yildirim, vrijwilligerscoördinator Veens Welzijn,
T 06-31136321. Esen kan je meer vertellen over de inhoud van de functie en
jouw vragen beantwoorden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

