
  

 

 
 
 
 
 

 
 

Wil jij graag van betekenis zijn voor een ander én ervaring opdoen bij een maatschappelijke 
organisatie? Heb jij visie op het samenleven in Utrecht? Ben je enthousiast en wil je jongeren 
meenemen in het helpen van kwetsbare Utrechters? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Serve the City Utrecht 
Serve the City Utrecht is een jongeren vrijwilligersorganisatie, waarbij we jongeren verbinden 
aan Utrechters die hulp en aandacht nodig hebben.  
Vanaf de start in 2016 zetten Utrechtse jongeren zich via Serve the City Utrecht in voor 
kwetsbare Utrechters. Dit doen wij in samenwerking met diverse vrijwilligers- en 
welzijnsorganisaties in de stad Utrecht. We geloven dat iedereen iemand kan helpen en zo 
maken we samen Utrecht een stukje mooier. Om dit werk mogelijk te maken werken we met 
verschillende soorten vrijwilligers. Op dit moment zijn we onder andere op zoek naar een 
vrijwillig coördinator.  
 
Wij zoeken een coördinator met de volgende eigenschappen: 
- Je vindt het leuk om jongeren te begeleiden en coachen  
- Je hebt inlevingsvermogen en kunt goed omgaan met mensen met diverse achtergronden 
en problematieken 
- Je kunt goed het overzicht bewaken en bent goed in organiseren en coördineren 
 
Taken 
De meeste taken worden gedaan in afstemming met je collega’s op kantoor. Bij de volgende 
werkzaamheden kunnen we versterking gebruiken: 

- Koppelingen maken tussen vrijwilligers en hulpvragers/organisaties 
- Begeleiden van en contacten onderhouden met vrijwilligers 
- Meedenken over de ontwikkeling van Serve the City Utrecht 
- Administratieve taken 

 
Wat verwachten wij van je? 

- Je bent per week minimaal 1 dagdeel  
beschikbaar (4 uur) 

- Je kunt je vinden in de missie en visie van 
STCU 

- Je kunt je uren indien nodig flexibel verdelen 
 
Wij bieden  

- De kans om ervaring op te doen bij een 
maatschappelijke organisatie 

- Gezellige flexwerkplek in het kantoor van Youth 
for Christ, aan de De Lessepsstraat 78 

- Een leuk team van vrijwilligers en medewerkers 
om mee samen te werken  

- Bij meer dan 12 uur per week is een 
vrijwilligersvergoeding bespreekbaar 

 

Vacature 
Coördinator vrijwilligers (onbetaald) 

Interesse? 

 
Stuur een motivatie en CV naar Hanna 
Vonk: hanna@stcutrecht.nl 
 
Serve the City Utrecht 
Voor meer informatie kun je bellen met 
Hanna Vonk: 06-57803335 
 
Website: www.stcutrecht.nl 
Facebook: www.facebook.nl/stc030 
Instagram: servethecityutrecht 
 
 
 
 

 

http://www.stcutrecht.nl/
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