
 

 

 
 

Word jij onze nieuwe collega? We zoeken een: 

 
COORDINATOR ACTIVITEITEN EN VRIJWILLIGERS  (m/v) 
 
Wat ga je onder meer doen? 
• coördineren van een gevarieerd activiteitenaanbod voor senioren in 3 dorpen. 
• vrijwilligers voor activiteiten werven en waar nodig begeleiden en ondersteunen.  
• activiteiten zichtbaar maken op de website, in kranten en sociale media. 
• administratie, registratie, voorraadbeheer en inkoop ten behoeve van activiteiten. 
• nieuwe activiteiten organiseren, soms ook met andere aanbieders.  
• samen met een collega workshops en trainingen organiseren voor vrijwilligers. 
• een jaarlijks waarderingsmoment voor de vrijwilligers organiseren. 
• vrijwillige maatjes koppelen aan inwoners.  

 
We zoeken iemand die:  
• het leuk vindt om in een kleine organisatie te werken met een breed takenpakket. 
• zelfstandig en oplossingsgericht kan werken. 
• enthousiast, initiatiefrijk en creatief is. 
• goed kan luisteren en meedenkt met anderen.  

 
Wie ben je? 
• je bent in bezit van een relevante mbo-opleiding. 
• je kunt goed samenwerken met vrijwilligers, collega-organisaties en verenigingen. 
• je bent flexibel en vindt het leuk om afwisselend in de drie dorpen te werken. 

 
Wat bieden we?  
Een mooie, afwisselende en zelfstandige functie waarin je zorgt voor een gevarieerd aanbod 
aan activiteiten voor zelfstandig wonende senioren. Je werkt samen in een hecht team met 5 
collega’s. We zoeken een collega voor 20 uur per week, de werkdagen en werktijden 
bepalen we samen. De aanstelling is in beginsel voor één jaar, met de mogelijkheid tot 
verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk, inschaling in schaal 6. 
 
Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD) 
Als welzijnsorganisatie werken wij vanuit onze locaties in Den Hoorn, Maasland en 
Schipluiden aan het behouden en bevorderen van zelfredzaamheid van mensen. Wij zijn er 
voor mantelzorgers, senioren, statushouders, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 
Speciaal voor hen bieden wij een breed scala aan activiteiten en diensten in gemeente 
Midden-Delfland. De teamleden werken heel nauw samen met 280 vrijwilligers om alles 
goed te laten verlopen.   
 
Interesse en reageren? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nel van der Hoeven.  
Bij voorkeur per mail via n.vanderhoeven@swmd.nl  
Wil je reageren? Stuur je motivatie met een cv voor 21 juni naar n.vanderhoeven@swmd.nl  
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