Vacature coördinator Stichting Leergeld Utrecht
Stichting Leergeld Utrecht helpt kinderen van 4 tot 18 jaar die, vanwege de
inkomenssituatie van hun ouders, onvoldoende kunnen meedoen aan school-, sporten cultuuractiviteiten. Wij willen voorkomen dat deze kinderen sociaal worden
uitgesloten. Ons motto is “Laat alle kinderen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen”. Door onze ondersteuning kunnen kinderen hun zwemdiploma halen of op
muziekles. Daarnaast ondersteunen wij regelmatig bij bijvoorbeeld de aanschaf van
een laptop, sportkleding en/of een fiets. Wij werken nauw samen met ketenpartners
en de gemeente Utrecht om armoede aan te pakken. Hiervoor benutten wij diverse fondsen en bijdragen van onze
donateurs. In Utrecht leven momenteel ruim 12.500 kinderen in armoede. Onze ambitie is om (op termijn) alle
kinderen te helpen om mee te doen.
Leergeld Utrecht wordt op hoofdlijnen aangestuurd door het bestuur. Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door
twee coördinatoren (samen 1,2 fte), die een team van 10-15 vrijwilligers en stagiaires aansturen. In verband met het
vertrek van een van de coördinatoren is Leergeld Utrecht op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en
bevlogen
Coördinator (minimaal 12 uur per week)
Onze ideale kandidaat
• heeft HBO werk- en denkniveau;
• heeft minimaal 3 jaar werkervaring in een coördinerende functie;
• beschikt over goede organisatorische en administratieve vaardigheden;
• heeft affiniteit met de aanpak van armoede;
• is proactief, ondernemend en maakt makkelijk contact;
• beschikt over goede communicatieve vaardingheden;
• heeft ervaring met het ontwikkelen van beleid;
• is zich bewust van de (politiek) bestuurlijke werkomgeving en kan zich hierin goed bewegen;
• is in staat om knelpunten en trends te signaleren, zowel op politiek niveau als onder de aanvragers;
• ervaring met marketing, communicatie en fondsenwerving is een pre.
Wat ga je doen?
Het takenpakket wordt afgestemd in overleg met je collega-coördinator. Met het oog op de groei van Leergeld
Utrecht ligt de focus op het door ontwikkelen van de interne organisatie zoals het uitvoeren van het
vrijwilligersbeleid, waarbij je direct verantwoordelijk wordt voor het werven aansturen, enthousiasmeren en trainen
van de nieuwe vrijwilligers. Verder draag je zorg voor de communicatie naar alle betrokkenen (bestuur, vrijwilligers,
collega). Samen met je collega-coördinator zoek je naar kansen voor ontwikkeling van Leergeld Utrecht, waarbij de
doorontwikkeling van communicatie en fondsenwerving veel aandacht vraagt.
Bij afwezigheid van je collega neem je zijn taken waar.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een uitdagende functie in een flexibele, dynamische organisatie. Je hebt veel vrijheid, maar ook
verantwoordelijkheid om de belangen van Leergeld Utrecht naar je professionele inzichten te behartigen. Daarnaast
bieden we je ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen. Het salaris is marktconform (schaal 8 CAO Sociaal Werk). Het
betreft een dienstverband voor minimaal 12 uur per week voor 1 jaar, met een proeftijd van 1 maand. Bij goed
functioneren wordt de arbeidsovereenkomst na 1 jaar verlengd.
Enthousiast geworden?
Solliciteren doe je door je brief met motivatie en cv vóór maandag 1 november per e-mail te sturen naar
coordinator@leergeldutrecht.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 8 en dinsdag 9 november2021.
Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Harmen van de Kamp via 030-2667521 of
coordinator@leergeldutrecht.nl.

