
 

 

Stichting Hulpdienst Nijmegen is op zoek naar een ondernemende coördinator  

Samen met 3 collega coördinatoren organiseer je waardevolle ontmoetingen tussen cliënten en 

vrijwilligers. Dit is de belangrijkste taak van onze organisatie en van de coördinator. 

Wij zijn 

Al ruim 60 jaar een vertrouwd gezicht in de stad Nijmegen.   

De Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen 

vrijwilligers, hulpbehoevenden en mantelzorgers. De doelstelling van de Hulpdienst is: mensen 

bijstaan in moeilijke omstandigheden, die kunnen samenhangen met ouderdom, ziekte, handicap,  

sociaal isolement en mantelzorg. Onze vrijwilligers komen bij mensen die nog zelfstandig thuis 

wonen.  

 

Wij zoeken iemand 

 om ons te helpen op een zorgvuldige manier cliënten en vrijwilligers te werven en  

selecteren. Dit is de basis van onze succesvolle bemiddelingen. Hiervoor beantwoord je een 

aantal uur in de week inkomende telefoontjes, voer je kennismakingsgesprekken met 

potentiële vrijwilligers en ga je op huisbezoek bij cliënten. Op basis van hun wensen breng je 

cliënt en vrijwilliger met elkaar in contact   

 die vrijwilligers begeleidt, instrueert en motiveert. Zowel individueel als groepsgewijs 

 die de Hulpdienst kan vertegenwoordigen in het werkveld en op deze manier een bijdrage 

levert aan de zichtbaarheid van onze organisatie  

 

Wij vragen 

 een verbindende coördinator met (minimaal) HBO werk- en denkniveau 

 een zelfstandige collega die affiniteit heeft met ouderen 

 een pragmatische aanpakker die goed kan luisteren 

 een invoelend persoon die graag met mensen werkt en gedreven is om een mooie koppeling 

te maken tussen cliënt en vrijwilliger  

 

Wij bieden 

 salariëring volgens CAO Sociaal Werk, schaal 8  

 24-26 uur per week, verdeeld over 4 dagen 

 jaarcontract, verlenging afhankelijk van functioneren en subsidie 

 werken met 5 collega’s in een leuk en enthousiast team  

 

Interesse?  

Stuur jouw CV en korte motivatie uiterlijk 21 maart 2021 naar 

hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl. Bel voor meer informatie naar Bregje Vermeulen, 

vanaf 8 maart tussen 09.00 en 12.00 op 024-3228280. Of kijk op 

www.hulpdienstnijmegen.nl. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 26 maart.  

 

mailto:hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl
http://www.hulpdienstnijmegen.nl/

