Locatiecoördinator Jongeren en Educatie
Geplaatst op: 29 Sep 2021
Status: Open
Vacaturenummer: 701
De Locatiecoördinator Jongeren & Educatie (LCJ) is zowel operationeel als beleidsmatig betrokken bij Jongeren
& Educatie.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Je bewaakt mede en verbetert de kwaliteit van het jongerenbeleid binnen de locatie (professioneel
jongerenbeleid);
Je draagt zorg voor kennisoverdracht en het bevorderen van de kennisuitwisseling tussen locaties;
Informeert de districtscoördinator over jongeren en educatie;
Je bevordert kennisuitwisseling binnen de locatie.

Werktijden
Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Wat breng je mee
Je bent enthousiast, werkt zelfstandig en mensgericht die op een respectvolle en integere manier
samenwerkt;
Weet jongeren te bereiken, enthousiasmeren en te verbinden aan het Rode Kruis.
Kan goed samenwerken in teamverband.
Is een staat een netwerk op te bouwen met betrekking tot jongeren en educatie
Je beschikt over:
een MBO werk- en denkniveau, door opleiding en/of ervaring opgedaan;
goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
ervaring in het samenwerken met vrijwilligers;
ervaring met het opzetten van netwerken, gericht op jongeren, is een pre.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een enthousiast team met veel vrijheid om de communicatie binnen het
district vorm te geven. De mogelijkheid bestaat om te participeren in cursussen en trainingen. Gemaakte
(reis)kosten worden vergoed.
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Extra informatie
Wat verwachten wij
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat ze zich inzetten en handelen naar de zeven grondbeginselen en de
gedragscode van het Rode Kruis.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Solliciteer dan meteen door een mail te sturen
naar: vacatures.ﬂevoland@rodekruis.nl of bel met Esmee Buitenhuis, projectleider EHBO en
Vrijwilligersmanagement Tel: 06-18512416.
Wij hopen je snel te ontmoeten!

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee
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