Vacature

Cultuurboerderij Nieuwe Erven Amersfoort
is per direct op zoek naar een
Coördinator Vrijwilligers
voor 10 uur per week
Over Nieuwe Erven
Cultuurboerderij Nieuwe Erven is een open en laagdrempelig trefpunt voor amateurkunstenaars en
professionele artiesten en cultureel betrokken bezoekers, uit Amersfoort en omstreken. Wij bieden jong en
oud een kleinschalig podium voor alle cultuuruitingen.
Om de activiteiten van Nieuwe Erven te bekostigen, wordt de boerderij verhuurd aan particulieren,
maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijven.
Coördinator Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar een coördinator voor 10 uur per week die aanspreekpunt is voor de vrijwilligers van
Nieuwe Erven. Er zijn op dit moment zo'n 50 vrijwilligers actief bij Nieuwe Erven. Van de coördinator
verwachten we dat hij/zij op een creatieve manier nieuwe vrijwilligers werft in de buurt en de rest van de
stad. Hiernaast begeleidt hij/zij de vrijwilligers op basis van het vrijwilligersbeleid. In dit vrijwilligersbeleid
staat o.a. beschreven dat vrijwilligers in ploegen gaan werken. Binnen de ploegen is de vrijwillige
ploegleider het aanspreekpunt. Deze manier van werken is nog niet helemaal geïmplementeerd. Aan de
nieuwe coördinator de taak om hier handen en voeten aan te geven.
De coördinator werkt nauw samen met de Algemeen coördinator en coördinator Verhuur en legt
verantwoording af aan het bestuur. De coördinator gaat € 1.980,00 - 2.200,00 per maand verdienen, op
basis van 36 uur per week - afhankelijk van ervaring en leeftijd.
De functie wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd.
Functie-eisen
Onze ideale coördinator:
 Is communicatief sterk en kan goed met mensen omgaan;
 Heeft ervaring in het samenwerken met vrijwilligers;
 Woont in Amersfoort of directe omgeving;
 Is flexibel en bereid om incidenteel 's avonds of in het weekend te werken.
Interesse?
Voor vragen kun je contact opnemen met Joanne Wieringa, secretaris van stichting Nieuwe Erven: 06 48 92
94 43, bestuur@nieuweerven.nl.
Stuur je motivatiebrief en C.V. uiterlijk zondag 3 juni 2018 naar bestuur@nieuweerven.nl.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 7 juni 2018.

