COC Tilburg Breda en regio is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen
en transgender personen.
Het kapitaal van onze vereniging zijn onze meer dan 40 vrijwilligers. Zij werken samen aan
de realisatie van de doelstellingen op verschillende terreinen zoals voorlichting, ontmoeting
en belangenbehartiging. Onze vereniging is op zoek naar iemand die de organisatie kan
helpen bij alles wat komt kijken bij het werven, selecteren en behouden van vrijwilligers,
oftewel een enthousiaste en mensgerichte:

Vrijwilligerscoördinator (v/m/x)
Taken:
● Regelmatig contact onderhouden met de bestaande vrijwilligers;
● Ondersteunen van bestuur en coördinatoren bij de werving, selectie en administratie
van vrijwilligers;
● Contact leggen met nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden;
● Met voorstellen komen voor het versterken van de betrokkenheid van de vrijwilligers;
● Meedenken met het bestuur, coördinatoren en de vrijwilligers over de invulling van de
werkzaamheden van de vrijwilligers. Creativiteit wordt gewaardeerd;
Positie in de organisatie:
De vrijwilligerscoördinator valt onder het bestuur van de vereniging en heeft zelfstandig
contact met alle groepen en personen binnen de vereniging.
Profiel:
De ideale vrijwilligerscoördinator
● Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te
worden;
● Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;

●
●
●
●
●

Is communicatief vaardig;
Heeft een open instelling;
Is initiatiefrijk;
Werk zelfstandig;
Heeft een stevige persoonlijkheid.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.
Tijdsinvestering en onkosten:
Deze functie kost ongeveer 2 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Je bent
beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten. De functie is
onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de
vereniging.
Wij bieden je de mogelijkheid aan te sluiten bij een enthousiaste groep personen die zich
vrijwillig inzetten voor de belangen van LHBT+ personen. Er is een ruime vrijheid tot
persoonlijke ontwikkeling en bovenal werken we op basis van het principe dat het werk ook
met humor verricht mag worden!
Interesse?
Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou.
Je kunt je interesse aangeven door te mailen naar bestuur@coctilburgbreda.nl. Ook bij vragen
over deze vacature kun je ons via dit mailadres bereiken.

