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Vacature Coördinator Inloophuis Midden-Brabant
Inloophuis Midden-Brabant, een IPSO-centrum voor leven met en na kanker, zoekt een gedreven,
enthousiaste, gemotiveerde, energieke collega.

Organisatieomschrijving
Inloophuis Midden-Brabant is een gastvrije ontmoetingsplaats met een open huiskamer voor
iedereen die te maken heeft/krijgt met kanker. Primair voor patiënt, maar zeker ook voor partners,
kinderen, familie, naasten, alsmede mantelzorgers. Een logische stap voor mensen die na de
diagnose en de medische behandelingen behoefte hebben aan rust. Maar ook komen hier mensen
voor lotgenoten contact, en voor het terugwinnen van vertrouwen. Onze gasten nemen deel aan
sociale contacten zoals workshops, thema-avonden, informele psychologische steun, massage of
yoga dan wel mindfulness. Ervaringsdeskundigen, huisartsen en ziekenhuizen verwijzen patiënten
naar het inloophuis.
Ons centrum draait voor het grootste deel op vrijwilligers, soms mensen die zelf te maken hebben
gehad met kanker, maar even vaak professionals die naast hun reguliere baan iets extra’s willen
betekenen. Bij ons staat niet de ziekte, maar de mens centraal en spreken wij over gasten.

Functieomschrijving
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een coördinator die verantwoordelijk is voor alle interne
zaken/bedrijfsvoering en aansturing vrijwilligers. Je bent onder andere verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstellen van jaarplannen;
Initiëren/beschrijven/coördineren van activiteiten en workshops en participeren in projecten;
Werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers;
Opstellen, en bewaken van het kwaliteitsplan;
Voeren van intakegesprekken met nieuwe gasten en vrijwilligers;
Aanvragen van subsidies, kas en beheer over interne financiën;
Onderhouden van ons Cliënt Systeembeheer en deelnemen aan netwerken gerelateerd aan ons
inloophuis;
Aanspreekpunt voor de facilitaire zaken;
Verrichten en ondersteunen, samen met een administratief medewerkster van de interne,
ondersteunende en administratieve werkzaamheden.

Kortom, je bent verantwoordelijk voor de algemene gang van en rapporteert rechtstreeks aan de
voorzitter van ons inloophuis.
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Functieprofiel
Als coördinator heb je een veelzijdig takenpakket, waarvoor onderstaand profiel is opgesteld:
-

Minimaal een HBO werk- en denkniveau;
Representatief;
Ervaring in het aansturen van een team vrijwilligers;
Affiniteit met de doelgroep, inlevingsvermogen en begaan met de gasten;
Een goed ontwikkeld organisatievermogen, creatief en initiatiefrijk;
Zelfstandig, maar ook goed samenwerken;
Verantwoordelijkheid durven nemen en je bent proactief;
Goed in plannen, coördineren en organiseren;
Efficiënt en de juiste prioriteiten stellen;
Gastvrij ingesteld en empathisch vermogen;
Een flexibele opstelling.

Wat bieden wij jou
Wij bieden je een leuke, zelfstandige en uitdagende baan, met een arbeidsovereenkomst van 28-32
uur per week. We volgen de CAO Ziekenhuizen, inschaling FWG 55 (€3.115,- tot €4.391,-), afhankelijk
van leeftijd, ervaring en aantal uren per week. Niet alleen werk je in een organisatie voor informele
zorg en daarmee een maatschappelijk gerichte focus. Je werkt ook in een omgeving waar alle ruimte
is voor sfeer, gezelligheid, mooie gesprekken en fijne contacten met gasten, collega’s, vrijwilligers en
externe contacten.

Interesse?
Reageer vandaag nog, met CV en motivatie, naar Frank Tabbers, secretaris inloophuis, via
frank@inloophuismiddenbrabant.nl. Ook voor vragen kun je bij Frank terecht.

