VACATURE
Projectcoördinator (28-32 uur)
SERVE THE CITY UTRECHT (STCU)
Serve the City Utrecht doorbreekt eenzaamheid
door jongeren in te zetten voor kwetsbare
Utrechters. Wij richten ons speciaal op jongeren
tussen de 16-30 jaar die in de stad Utrecht wonen
en als vrijwilliger iets voor (kwetsbare) mensen
willen betekenen. Op dit moment zijn we op zoek
naar een enthousiaste projectcoördinator, die ons
team per 1 februari 2022 komt versterken voor 2832 uur per week. De uren zullen vanaf maart – juli
hoger liggen i.v.m. oppakken van taken van de
teamleider die dan met zwangerschapsverlof is.

JIJ
We zijn op zoek naar iemand met een hart voor
jongeren én voor de non-profitsector. Je bent een
projectcoördinator die energie krijgt van
organiseren en netwerken. Je werkt zelfstandig en
bent erg goed in prioriteiten stellen en knopen
doorhakken. Je kunt het overzicht goed bewaken en
hebt bij voorkeur ervaring met het werken met
mensen met verschillende culturele achtergronden.
Het werk dat je doet presenteer je met veel
enthousiasme richting vrijwilligers, hulpvragers en
samenwerkingspartners. Wat je nog meer doet?
-Intake- en wervingsgesprekken voeren met nieuwe
vrijwilligers;
-Koppelingen maken tussen vrijwilligers en
hulpvragers/organisaties;
-Begeleiden van en contacten onderhouden met
vrijwilligers;
-Verantwoordelijkheid over diverse projecten,
waaronder het project ‘Samen in Utrecht’, waarbij
vluchtelingen worden ingezet als vrijwilliger;
-Nieuwe contacten aangaan en onderhouden met
instellingen en maatschappelijke organisaties in
Utrecht;
-Fondswerving richting bedrijven en nieuwe
partners
-PR en communicatie: updates schrijven,
nieuwsbrieven en gebruik van social media.

MISSIE STCU

We gaan eenzaamheid
tegen en doorbreken
individualisering. Dit
doen we door jongeren
als vrijwilliger in te
zetten voor eenzame en
kwetsbare stadgenoten.
Zo helpen we jongeren
van betekenis te zijn in
Utrecht!

INTERESSE?

Stuur een motivatie en CV
vóór 3 januari (2022) naar
Hanna Vonk:
hanna@stcutrecht.nl
De gesprekken staan gepland
op 4 en 7 januari, we vragen
je hier alvast rekening mee te
houden.

WIJ
Wij zijn een klein, enthousiast en gedreven team
met een sterke missie en visie over ons werk in
de stad Utrecht. Als Serve the City Utrecht gaan
we eenzaamheid tegen en zetten hiervoor
jongeren in als vrijwilliger voor kwetsbare
Utrechters. We organiseren verschillende
projecten, die aansluiten bij de leefwereld van
jongeren. Eén van de projecten waarmee je aan
de slag gaat is het project ‘Samen in Utrecht’,
waarmee we nieuwkomers inzetten als
vrijwilliger.

VOORWAARDEN
SERVE THE CITY UTRECHT

Bekijk voor meer informatie
onze website en social media
kanalen.

-Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond
(voorkeur Social Work);
-Je bent per week minstens 28 uur beschikbaar;
-Je kunt je vinden in de missie en visie van STCU;
-Je kunt je uren indien nodig flexibel verdelen.

WIJ BIEDEN

Telefonisch zijn we bereikbaar
op: 06-83319255 (niet tussen
kerst en oud en nieuw)
Website:www.stcutrecht.nl
Fb: stc030
Instagram:servethecityutrecht

-Een uitdagende baan op hbo-niveau;
-Flexibele werkuren;
-Een fijne werkplek op een kantoor met andere
maatschappelijke organisaties;
-Een 9 maanden contract met evt. verlenging;
-Salaris conform CAO Zorg en Welzijn schaal 7.

