
 

 
 

Gezocht: een enthousiaste projectmedewerker voor het 
Huis van Compassie  
 

8 uur p.w, van okt. 2017 t/m mrt 2018, wegens uitbreiding van activiteiten 

 
Het Huis van Compassie  
Het Huis is een laagdrempelige plek die voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke 
positie. We organiseren niet alleen activiteiten voor maar ook met mensen uit de 
kerndoelgroepen van het Huis van Compassie. We zijn laagdrempelig en staan open voor 
allen. Vrijwilligersinzet is de basis van ons werk. Zo’n 70 mensen zijn als vrijwilliger actief.  
We organiseren regelmatig publieksdebatten/podiumgesprekken, we tonen films en 
organiseren theatervoorstellingen en tentoonstellingen. We realiseren kookcursussen,  
maaltijden, een Repaircafé , Wereldmuziekavonden, Straatkoffie, Soepie Doen, en vele 
andere activiteiten.  
 
Takenpakket 
Je neemt gedurende een half jaar de organisatie van een aantal activiteiten van de 
coördinator over: 

- voorbereiden, organiseren en coördineren van diverse activiteiten 
- begeleiden van de betrokken vrijwilligers  
- contacten onderhouden met samenwerkingspartners 
- aansluitend bij de activiteiten: PR, met inzet van diverse (sociale) media, en  

(financiële) administratie  
 

Je wordt in jouw werk aangestuurd door de coördinator. Welke specifieke activiteiten je 
gaat overnemen bepalen we in goed overleg. 
 
Periode en duur 

8 uur p.w, voor een half jaar, van okt. 2017 t/m maart 2018 
 
Wat vragen we van jou? Jij: 

- bent enthousiast en initiatiefrijk, je houdt van pionierswerk. 
- bent ervaren met en voelt je betrokken bij onze doelgroep. 
- hebt een brede ervaring in het organiseren van zowel activiteiten gericht op 

ontmoeting, sociale activering en spiritualiteit en zingeving   
- werkt graag samen met vrijwilligers met diverse achtergronden, en draagt er toe 

bij dat iedereen tot zijn/haar recht komt. 
- kunt goed projectmatig en resultaat gericht en zelfstandig werken. 
- bent flexibel inzetbaar  

 
 
 
 



 
Wat bieden we jou?  

- Het werk in het Huis van Compassie is uitdagend en afwisselend.  We bieden je een 
prettige werkplek, je werkt samen met een fijn team van vrijwilligers . 

- Mogelijk zijn we in staat om het contract na afloop te verlengen. Dit is afhankelijk 
van of we er in slagen om extra financiën te genereren. 

- Arbeidscontract: CAO Welzijn en Dienstverlening, salaris schaal 7. 
 
Interesse? 
Stuur een brief met CV naar Poels@huisvancompassienijmegen.nl, uiterlijk op 17 
september. Zorg er voor dat je een referent beschikbaar hebt. 
Voor meer informatie: neem contact op met de coördinator van het Huis van Compassie, 
Pieter Poels; 024-3228480. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 21 
september tussen 12 en 15 uur. 
 
 
Zie: www.huisvancompassienijmegen.nl 
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