Coördinator/Vrijwilliger BigSis
Voor ongeveer 8-16 uur per week
Omschrijving
“Een inspirerende coördinator met uitstekende communicatieve vaardigheden.”
Jij
Jij bent communicatief ijzersterk. Zaken voor elkaar krijgen is je tweede natuur en je krijgt daar
energie van. Je vindt het leuk om je voor Femina in te zetten en de visie en boodschap van Femina uit
te dragen. Je hebt ruime ervaring met het opbouwen, aansturen en ondersteunen van een team. Je
bent een enthousiaste persoonlijkheid die vooruit denkt en het leuk vindt om zelf initiatieven te
ontplooien en anderen te stimuleren om dit ook te doen.
Jouw uitdaging
De functie van Coördinator BigSis is erop gericht in de regio vrijwilligers te werven die vrouwen die
als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen individueel willen ondersteunen. Verder
organiseer je netwerkbijeenkomsten waarbij migrantenvrouwen in contact komen met vrouwen die
als vrijwilliger voor BigSis aan de slag willen.
Jouw verantwoordelijkheden
Jij bent een echte verbinder, een coach, een mensen mens. Als geen ander weet jij mensen te
motiveren en voorzie jij ze van de informatie die ze nodig hebben. Jij bent verantwoordelijk voor het
coördineren van de activiteiten van BigSis en het aansturen van de vrijwilligers. Je houdt contact met
ze en ondersteunt ze waar nodig. Als coördinator werk je nauw samen met de directeur van de
stichting en ben je de spreekbuis tussen Femina en de vrijwilligers in jouw team.
Jouw profiel
Je hebt een HBO werk- en denkniveau. Je hebt leidinggevende ervaring en je bent in staat anderen te
inspireren. Daarnaast beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. Je bent bedreven in het onderhouden van (externe)
contacten op diverse niveaus.. Je beschikt over een uitstekend plan- en organisatievermogen.
De organisatie
De Stichting Femina zet zich in voor de rechten en integratie van vrouwen die als vluchteling of
migrant naar Nederland zijn gekomen. Femina is een jonge, dynamische organisatie waar een
informele sfeer heerst en veel ruimte is voor creativiteit en eigen initiatief. Femina is dynamisch,
vernieuwend, integer en gericht op resultaten tegen lage kosten. Zodat zoveel mogelijk vrouwen
geholpen kunnen worden. Vrijwilligers zijn daarom essentieel voor Femina.
Interesse?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en wil je met een gemotiveerd team aan de slag om bij te
dragen aan een betere toekomst voor deze vrouwen? Stuur dan zo spoedig mogelijk je CV en een
motivatie via info@stichtingfemina.nl en vermeld Coördinator/Vrijwilliger BigSis in het onderwerp.
Afhandeling sollicitatie
Wij hechten aan een zorgvuldig selectieproces, na een screening van de CV's, volgen de gesprekken
met mogelijke kandidaten. Daarna volgt de beslissing van wel/niet aanname en komt het
administratieve proces op gang voor de samenwerkingsovereenkomst. Wij zien je sollicitatie graag
tegemoet!

