
 
 

 

De Vrijwilligerswinkel heeft als doelstelling het enthousiasmeren en activeren van burgers, 

organisaties en bedrijven in het kader van maatschappelijke participatie. In opdracht van gemeenten 

en organisaties voert de Vrijwilligerswinkel diverse opdrachten uit die binnen het kader 

vrijwilligerswerk en burgerparticipatie passen. Wij zijn trots op de vele opdrachten en projecten die 

we inmiddels voor onze opdrachtgevers hebben uitgevoerd! 

 

In verband met tijdelijke afwezigheid van één van onze medewerkers, zijn wij op zoek naar een:   

 

Projectmedewerker (tijdelijk) 
12 tot 16 uur per week 

 

Als projectmedewerker ondersteun je voornamelijk bij ons project Burgerkracht. Dit veelzijdige project 

richt zich op thuiswonende ouderen in Kralingen-Crooswijk en kent diverse diensten zoals: 

boodschappendienst, klussendienst, particuliere vervoersdienst, (wandel)maatje en evenementen. 

Voor de uitvoering van deze activiteiten werken we samen met enthousiaste vrijwilligers.  

 

De werkzaamheden 

• Inkomende hulpvragen aannemen (telefonisch, e-mail of bezoek) en eventueel doorverwijzen; 

• Verzoeken van de verschillende diensten t.b.v. Burgerkracht verwerken en inplannen; 

• Vrijwilligers werven en informeren over de mogelijkheden; 

• Intakegesprekken met ouderen en behoeften inventariseren;  

• Vrijwilligers en ouderen ‘matchen’ en begeleiding bieden waar nodig; 

• Ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten en/of evenementen;  

• Het bijhouden en verwerken van de projectadministratie.  

 

Vereiste kennis, opleiding, ervaring  

• MBO+ werk- en denkniveau; 

• Ervaring met het uitvoeren van soortgelijke werkzaamheden is een pre; 

• Een proactieve, geduldige en flexibele houding; 

• Affiniteit met de doelgroep (ouderen en vrijwilligers);   

• Eigenschappen: organiserend vermogen, accuraat, integer, communicatief en klantvriendelijk. 

 

Geboden wordt 

• Een afwisselende en uitdagende baan; 

• Prettige en actieve werksfeer binnen een klein team; 

• Een marktconform salaris en goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden;  

• Een tijdelijk dienstverband (4 tot 6 maanden). 

 

Geïnteresseerd?  
Heb je interesse in de functie? Voldoe je aan de functie-eisen en woon je in de omgeving van 

Rotterdam? Dan zien wij graag je sollicitatie tegemoet! Stuur voor 22 mei 2021 jouw motivatie en een 

cv met foto naar: info@vrijwilligerswinkel.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Miriam van der Hoeven via 010 – 441 40 50.  


