HANDJEHELPEN ZOEKT PER DIRECT
MEERDERE REGIOCOÖRDINATOREN
voor de gebiedsteams Stad Utrecht, Utrecht West/Amsterdam en Utrecht Zuid Oost
Voor minstens 28 uur per week, per vacature
Breng jij graag mensen bij elkaar? Weet jij de juiste match te maken tussen een hulpvrager en
vrijwilliger / stagiair? Kun jij een verbindende factor zijn tussen de formele en informele zorg? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Wat wij doen
Vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor overbelaste
mantelzorgers. Onze kracht is het maken van een koppeling tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Met als resultaat dat hulpvragers en vrijwilligers/stagiairs
elkaar versterken en zinvol aan de samenleving kunnen deelnemen.
Handjehelpen bestaat meer dan veertig jaar en is actief in achttien gemeenten in de provincies
Utrecht en Noord-Holland. In 2020 boden we met 1.444 vrijwilligers en 390 stagiairs HBO- en
MBO stagiairs ruim 134.000 uur ondersteuning aan 2.375 hulpvragers.
Functie informatie
Je primaire taak is het tot stand brengen van nieuwe koppelingen tussen de hulpvrager en
vrijwilliger/stagiair en het begeleiden van bestaande koppelingen. Als regiocoördinator ben je
verantwoordelijk voor een eigen werkgebied. Hiervoor:
• Ga je op intake bij nieuwe hulpvragers;
• Ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van geschikte vrijwilligers;
• Begeleid je stagiairs van diverse opleidingen en leerjaren;
• Werk je samen met en onderhoud je externe contacten in de formele en informele zorg
(netwerkbijeenkomsten - buurtteams - formele zorgaanbieders - regionale overleggen gemeenten, etc.).
Wie ben jij?
Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding in Social Work, Pedagogiek, Verpleegkunde, Toegepaste Psychologie of vergelijkbare sociale opleiding en hebt relevante en aantoonbare ervaring met het begeleiden van vrijwilligers en/of stagiairs.
De competenties die tot jouw basisuitrusting behoren zijn: besluitvaardig - creativiteit - plannen &
organiseren - ondernemerschap en relativeringsvermogen.
Daarnaast:
• Ben je sociaal en empathisch;
• Kun je snel schakelen en je ziet het als een uitdaging om bepaalde periodes meer te pieken
dan andere;
• Heb je een open houding en legt makkelijk contact;
• Heb je uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
• Woon je in het werkgebied van Handjehelpen;
• Ben je in het bezit van rijbewijs en een auto.
Wat bieden wij jou?
Een veelzijdige maatschappelijke organisatie waarin 32 betrokken medewerkers in een informele
omgeving hart voor de zaak hebben. Bij Handjehelpen wordt in vier zelfsturende gebiedsteams
gewerkt. Deze teams zijn verschillend van teamgrote. Ieder team bestaat uit meerdere regiocoördinatoren en een stagecoördinator. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder.

De aanstelling is in eerste instantie voor 1 jaar, met zicht op verlenging. Arbeidsvoorwaarden
gelden conform CAO Sociaal Werk, salaris schaal 8.
Sollicitatie procedure
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature en denk je dat jij de juiste match bent?
Reageer dan vandaag nog. Je kunt meer informatie opvragen bij Ina Houdijk: 06-14160216 I
ihoudijk@handjehelpen.nl
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 17 mei en dinsdag 18 mei. Je krijgt uiterlijk 11
mei bericht of je uitgenodigd wordt voor een gesprek.
Je brief met CV kan je t/m 9 mei mailen naar ihoudijk@handjehelpen.nl. Heb je een voorkeur voor
een bepaald gebiedsteam, geef dat in de brief aan.
Handjehelpen – Pallas Athenedreef 12 – 3561 PE Utrecht.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

