Ontwikkelingscoördinator Serve the City Tilburg
Vind jij het leuk om studenten te helpen bij hun persoonlijke groei? Gaan jouw handen kriebelen als
een organisatie op professioneel vlak wilt groeien? Heb jij een hart voor minderbedeelden en
hulpbehoevenden? Ben jij flexibel wat betreft werkuren en wil je geen ‘saaie’ 9 tot 5 baan? Dan zoeken
wij jou! Per direct zoekt de studentenvrijwilligersorganisatie Serve the City Tilburg voor ongeveer 7 uur
per week een nieuwe ontwikkelingscoördinator.
Serve the City Tilburg
Serve the City Tilburg is een vrijwilligersorganisatie voor en door studenten. Onze studenten
vrijwilligers zetten zich in voor het welzijn van een breed scala aan doelgroepen en aandachtsgebieden
in hun studentenstad Tilburg.
De organisatie bestaat uit een studentenbestuur, de ontwikkelingscoördinator, raad van advies,
commissievrijwilligers en dagvrijwilligers. Het bestuur vormt het beleid en is verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur. Samen met de commissievrijwilligers worden activiteiten en evenementen opgezet
om specifieke doelgroepen te ondersteunen, een leuke dag te bieden of onder de aandacht te
brengen. Dagvrijwilligers kunnen extra handjes bieden tijdens deze activiteiten. Benieuwd naar onze
activiteiten?
Neem
dan
een
kijkje
op:
www.stctilburg.nl
of
https://www.instagram.com/servethecitytilburg/
Jouw functie
Als ontwikkelingscoördinator ben jij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en continuïteit van Serve
the City Tilburg. Jij zoekt uit samen met het studentenbestuur uit waar nieuwe kansen liggen en zet
een stap extra om de organisatie te laten groeien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het acquireren van
nieuwe doelgroepen of groepen vrijwilligers, of het onderhouden van contacten met de gemeente en
onderwijsinstellingen. Jouw ogen en oren staan dan ook altijd open voor eventuele leuke nieuwe
samenwerkingen.
Waar jij de continue factor achter de organisatie bent, help je het jaarlijks wisselende
studentenbestuur ook bij het opstarten van hun bestuursjaar. Hierin neem jij een ondersteunende en
coachende rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Tip/Top gesprekken of een training feedback geven. Jij
bent dus niet alleen bezig met de groei van de organisatie, maar ook de persoonlijke groei van de
studenten. Tijdens een bestuurjaar kunnen studenten persoonlijk tegen verschillende punten
aanlopen. Een jaar lang een organisatie runnen met verschillende studenten is namelijk wat anders
dan fulltime in de collegebanken zitten. Dit zie jij dan ook niet als een bedreiging maar juist een kans
om te leren. Fouten maken mag tijdens zo’n jaar en jij helpt graag bij dat leerproces.
De ideale kandidaat
De functie van ontwikkelingscoördinator betreft een veelzijdige functie. Daarom zijn we ook op zoek
naar een veelzijdig persoon. Zie je jezelf terug in onderstaande kwaliteiten? Dan zijn we op zoek naar
jou!
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Netwerken is je tweede natuur
Contacten leggen en behouden, daar krijg jij energie van! Je bent niet bang om uit het niets
contact op te nemen en zet je in om alles uit het contact te halen. Je vindt het ook leuk om
Serve the City Tilburg overal te promoten of de naam te laten vallen.
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Je werkt goed samen
Jouw doelstellingen en de ontwikkelingen bepaal en bespreek je met het bestuur. Het is
daarom van belang dat jij en het bestuur elkaar stimuleren en inspireren.
Je hebt een open houding en een luisterend oor
Het studentenbestuur kan altijd bij jou terecht. Jij luistert graag naar ze en bent bereid om ze
te ondersteunen/coachen.
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Jouw oren en ogen staan altijd open. Je hebt geen vaste kantoordagen maar bent juist altijd
op de hoede voor nieuwe kansen. Je hoort van een vriendin dat er een inzamelingsactie
georganiseerd wordt in de stad? Misschien is dat wel leuk voor Serve the City Tilburg om bij
te helpen!
Je bent flexibel
Jouw functie is nooit hetzelfde, daarom blijf je meebewegen met de ontwikkeling van de
stichting. Daarnaast ben je bereid je uren flexibel in te zetten. Je hebt wekelijks contact met
het studentenbestuur, maar verder zien jouw weken er verschillend uit. De ene week ga je
mee op een gesprek met de gemeente, terwijl de andere week help je bij een activiteit voor
vluchtelingen. Jij haalt juist voldoening uit deze verschillende werkzaamheden die
vastgesteld kunnen worden in samenwerking met het studentenbestuur.
Affiniteit met vrijwilligerswerk en het studentenleven is een pré

Meer weten of solliciteren?
Voor meer informatie over de functie kan er contact opgenomen worden met Despina de Werd (0637235596). Motivatiebrief en CV ontvangen we graag per e-mail via vacature@servethecitytilburg.nl.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

