VACATURE

coördinator Met een fiets doe je mee!
Project van Quiet, Bindkracht 10 en Hobbycentrum Nonnendaal en
Huis van Compassie

Met dit project willen we er de komende 3 jaren voor zorgen dat honderden
Nijmegenaren in armoede kunnen beschikken over een fiets, en deze kunnen laten
repareren als dit nodig is. Ook kunnen mensen op verschillende manieren elkaar
ontmoeten.
We hebben 4 hoofdactiviteiten:
1. Verzamelen, opknappen en verstrekken van gedoneerde fietsen
2. Fietsreparatie
3. Dagbesteding en informele scholing tot fietsenmaker voor vrijwilligers
4. Ontmoeting en beweging mogelijk maken d.m.v. fiets cafés, fietslessen en
fietsclubjes
De uitvoering wordt verzorgd door het Huis van Compassie, i.s.m. Quiet op onze
locatie Vlietstraat. Bindkracht 10 levert belangrijke bijdragen, evenas het
Hobbycentrum Nonnendaal op haar eigen locatie op loopafstand van de Vlietstraat.
Het Huis van Compassie organiseert i. s.m. Quiet de ontmoetingsruimte en de
diverse activiteiten. De organisaties werven en begeleiden vrijwilligers die de
activiteiten gaan uitvoeren.
In overleg met het Hobbycentrum werven zij ook vrijwilligers voor de
fietsenwerkplaats. De organisaties geven de fietsen uit aan de mensen.

We zoeken een veelzijdige coördinator voor 6 uur p.w.
week (voor de duur van 3 jaar) vanaf eind november 2022
Je bent coördinator van het fietsproject, en zorgt daarbij voor:
- 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
Wat vragen we van jou? Jij:
- bent enthousiast en initiatiefrijk, je houdt van pionierswerk
- kunt goed projectmatig en resultaat gericht en zelfstandig werken
- bent ervaren met en voelt je betrokken bij onze doelgroep
- hebt affiniteit met fietsen
- hebt een brede ervaring in het organiseren van activiteiten gericht op
ontmoeting en participatie van mensen in een kwetsbare maatschappelijke
positie

-

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 is uitdagend en afwisselend. We bieden je een prettige werkplek,
je werkt samen met een fijn team van collega’s en vrijwilligers .
- Mogelijk zijn we in staat om het contract na afloop te verlengen.
- Arbeidscontract: CAO Welzijn en Dienstverlening, salaris schaal 8. Inschaling
verder op basis van werkervaring.
Interesse?
Stuur een brief met CV naar Poels@huisvancompassienijmegen.nl, uiterlijk op 8
november. 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. 06-42056809. Nadere info zoals Projectplan, kan bij hem
worden opgevraagd.

