Vacature Coördinator activiteiten & evenementen
Heb jij een persoonlijke link met de LHBTI+ community en wil je graag iets betekenen
voor LHBTI+ jongeren? Wordt dan coördinator voor onze jongerengroepen in Breda!
Als coördinator en begeleider van jongeren Breda ga je werken voor onze
jongerengroepen Jong&Out en Young Pride. Young&Out is onze community voor jongeren
tot en met 18 jaar oud en Young Pride is voor jongeren van 18 tot en met 30 jaar. Het
doel van deze groepen is dat jongeren op een veilige plek elkaar kunnen ontmoeten en
leren kennen. Hiervoor worden verschillende activiteiten en evenementen gepland, het is
de taak van de coördinator om deze te plannen, de taken te verdelen en de voortgang te
bewaken.
Daarnaast help je ook met overstijgende evenementen, denk hierbij aan een
kranslegging tijdens de Nationale Dodenherdenking, zichtbaarheidsacties en de
nieuwjaarsborrel.
Taken
o Je plant activiteiten en evenementen in voor de jongerengroepen in Breda en
evenementen die de groepen overstijgen, zoals kranslegging tijdens
Dodenherdenking, zichtbaarheidsacties, Coming Out Day en de nieuwjaarsborrel;
o Nadat de taken zijn verdeeld voor het organiseren van een activiteit of evenement,
bewaak je de kwaliteit en de voortgang aan de hand van de gemaakte afspraken;
o Als coördinator ben je het aanspreekpunt voor het bestuur en je geeft dan ook
regelmatig een terugkoppeling over de stand van zaken.
Wie zoeken we?
Je hebt affiniteit met de LHBTI+ community en je kan je vinden in de missie en visie van
het COC. Je bent een organisatorisch talent die goed overzicht kan houden op alles dat
speelt, kan goed samen werken en weet hoe je een team aan stuurt. Daarnaast ben je
stressbestendig.
Wat bieden wij?
o Reis- en onkostenvergoeding;
o Nieuwe en leuke contacten met andere vrijwilligers;
o Een schat aan ervaring op het gebied van organiseren;
o De mogelijkheid om een veilige plek te bieden aan LHBTI+personen en bij te dragen
aan de zichtbaarheid van de LHTBI+ community;
o Verschillende leuke activiteiten voor onze vrijwilligers;
o Een organisatie die altijd open staat voor nieuwe ideeën en initiatieven.
Wie zijn wij?
COC Tilburg Breda e.o. is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen,
transgender en intersekse personen (LHBTI+) en is actief in de gemeenten Tilburg, Breda
en omgeving. Meer informatie is te vinden op www.coctilburgbreda.nl
Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar bestuur@coctilburgbreda.nl en dan nemen wij zo snel
mogelijk contact met je op!

