Vacature netwerkcoördinator Haagse Helpers
(18u p/w)

Wil jij bouwen aan een sociaal verbonden stad? En geloof jij ook dat jongeren hierin de
sleutel zijn? Lees dan snel verder!
Wij zijn Netwerk Haagse Helpers; hét jongerennetwerk van Den Haag.
Wij geloven in het creëren van een win-win situatie, waarbij jongeren hun talenten
praktisch inzetten om hulpbehoevende stadsgenoten te helpen. Zo verbinden we
verschillende belevingswerelden en zijn we samen één stad. We maken echter niet
alleen impact in de stad. We bieden ook een stukje community door groepsactiviteiten
en bijeenkomsten. Zo leren we van elkaar in een gezellige setting!
Wij zoeken een intrinsiek gemotiveerde en zelfstandige netwerkcoördinator.
Wat je gaat doen? Je:
• werft en enthousiasmeert jongeren om impact te maken in de stad;
• begeleidt en inspireert hen hiertoe;
• organiseert groepsactiviteiten;
• vindt het leuk om teksten te schrijven en doet dit in foutloos Nederlands;
• creëert content en beheert (samen) social media;
• kan snel schakelen;
• kan werken onder druk in de piektijden rondom acties;
• spreekt de taal van jongeren en kan met hen levelen;
• bent empathisch bewogen naar hulpvragers toe;
• bouwt mee aan een stevig sociaal netwerk in de stad;
• kan goed organiseren en snapt dat administratieve taken onderdeel zijn van je job.
Wij bieden een overeenkomst van maximaal 18 uur per week.
Het gaat om een functie op HBO-niveau, gewaardeerd in schaal 8 van het CAO Sociaal
Werk. Je wordt onderdeel van een klein team, bestaande uit drie medewerkers en een
laagdrempelig bestuur. Verder kom je te werken in het centrum van Den Haag. We zijn
een jonge organisatie en hebben een christelijk karakter. We hechten waarde aan je
ontwikkeling en een goede sfeer op de werkvloer. En niet te vergeten: je wordt
onderdeel van de beste vrijwilligersorganisatie van Den Haag! Het afgelopen jaar
hebben we hier verschillende prijzen voor ontvangen. Tot slot ontvang je bovenop je
salaris een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van je eigen middelen (telefoon
en laptop).
Word jij enthousiast? Check dan onze instagrampagina @haagsehelpers of bekijk onze
website www.haagsehelpers.nl.
Reageren? Stuur uiterlijk 1 december 2021 je CV en motivatiebrief naar Alex Haas via
info@haagsehelpers.nl. Wie weet word je uitgenodigd voor een eerste kennismaking!
De nieuwe netwerkcoördinator kan per januari 2022 ons team versterken.

