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De Stichting Klussendienst Gorinchem zoekt in verband met het vertrek
van de huidige functionaris een nieuwe:

KvK
11052273

Coördinator Klussendienst
Voor 18 uur per week
De Stichting Klussendienst Gorinchem is een zelfstandige organisatie die door het aanbieden van een
klussendienst, vervoersdienst en boodschappendienst ouderen (vanaf 65 jaar), mensen met een
beperking en chronisch zieken ondersteunt. De Stichting heeft ruim 800 leden, die een beroep doen
op de Klussendienst. Naast een beperkt aantal betaalde krachten worden deze activiteiten
aangeboden door een groot aantal vrijwilligers.
De coördinator:
Algemeen
Heeft de algemene leiding van de Klussendienst en legt daarover verantwoording af aan het
Bestuur van de Stichting
Vertegenwoordigt de Klussendienst extern
Verzorgt de communicatie en PR in nauwe samenspraak met het bestuur
Zorgt voor de werving van nieuwe leden
Werkt integraal samen met het WMO- en Sociaal team van de gemeente, en onderhoudt contacten
met andere relevante partners
Vrijwilligers en personeel
Is verantwoordelijk voor het personeels- en vrijwilligersbeleid
Werft en selecteert personeel, en draagt deze voor benoeming voor, bij het bestuur
Geeft leiding aan de medewerkers en vrijwilligers
Biedt begeleiding aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt
Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met personeel
Werft, selecteert en begeleidt vrijwilligers
Klanten
Zorgt voor een goede dienstverlening aan onze klanten
Is eindverantwoordelijk voor een klantgerichte planning van de "Klussen"
Financiën en administratie
Vraagt de jaarlijkse subsidies aan.
Maakt een begrotingsvoorstel en bewaakt de door het bestuur vastgestelde begroting
Verzorgt de financiële administratie en de voorbereiding voor de jaarrekening.
Verzorgt de jaarlijkse verantwoording naar subsidieverstrekkers
Wij zoeken iemand:

-

Op HBO werk en denkniveau, die dat combineert met een
praktische instelling
Die bij voorkeur bekend is met de werkwijze binnen een
Gemeentelijke organisatie
Die In staat is om leiding te geven in een vrijwilligersorganisatie
Die zelfstandig kan functioneren

Salariëring in overleg.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de huidige coördinator van de Klussendienst, mevrouw
Plonia Boer. Zij is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 12.00 uur onder
nummer 0183-781000.
Uw sollicitatie kunt u voor 24 januari 2022 richten aan de secretaris van het Stichtingsbestuur, de heer
A. Sterk, albert.sterk@plus.nl.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de 2e week van februari.
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