Organisatietalent gezocht!
Contactpersoon:
Email:
Telefoonnr:
Werklocatie:
Dagen:

Marike Feenstra
vacatures@stjoer.frl
058 – 284 90 20
Leeuwarden
Minimaal 2 dagdelen per week (in overleg)

Vind jij het belangrijk dat er geen stigma heerst over kwetsbare mensen en wil jij je inzetten om hun
verhaal zichtbaar te maken? Dan is Stjoer de plek voor jou!
Omschrijving:
Wij zijn opzoek naar een vrijwilliger voor Rijk van Ervaring. Rijk van Ervaring is een afdeling van Stjoer
die zich bezighoudt met het zichtbaar maken van ervaringsverhalen en -deskundigheid van mensen
met voornamelijk een psychische kwetsbaarheid. Op die manier hopen wij het stigma dat op hen
heerst te doorbreken. Je werkt zowel in een team als zelfstandig. Samen met je collega’s organiseer jij
inspirerende bijeenkomsten online of fysiek door de hele provincie Friesland. Je zoekt bijvoorbeeld
locaties en hebt contact met ervaringsdeskundigen en zelfhulp- en lotgenotengroepen. Je maakt
verbindingen via de mail of telefonisch, waarbij het belangrijk is om te organiseren, plannen en mee te
denken. Het vrijwilligerswerk is om vorm te geven aan jouw deelname in het maatschappelijk leven.
Het zou hierbij een voordeel zijn als je beschikt over vaardigheden die helpen bij de genoemde taken,
maar dit is geen must. Je bent hier namelijk om te leren!
Wat biedt de organisatie:
Wij bieden een plek bij een enthousiaste organisatie die volop in ontwikkeling is. Waar er
mogelijkheden zijn om te leren en je te kunnen ontwikkelen. Je wordt ondersteund in je ontwikkeling
door een beroepskracht. Een organisatie waar je kansen krijgt en waar oog is voor jouw behoeftes en
talenten. Een fijn en gelijkwaardig team!
Wat wordt er van jou verwacht:
Wij zoeken vrijwilligers die zich in bovenstaande kunnen vinden en niet zo snel schrikken van
andermans levensverhaal. Spontaniteit, humor en een goede inzet kunnen we zeer waarderen. Er
wordt verwacht dat je openstaat om te leren en ontdekken. Meedenken met de ontwikkeling van de
afdeling wordt op prijs gesteld.
Proefperiode:
Vrijwilligerscontract:
Vrijwilligersverzekering:
Reiskostenvergoeding:
Vrijwilligersvergoeding:
VOG nodig:
ANBI:
Scholing/ training:
Waardering:

Ja (2 maanden)
Ja
Ja
in overleg
Nee
Nee (mag wel)
Ja
Ja
Ja. In ieder geval een vrijwilligersuitje en kerstborrel

Is dit iets voor jou of heb jij nog vragen? Neem dan contact met ons op!

