Zoek jij ook al een tijdje naar de kans om sociaal en digitaal te innoveren?
Dan moet je zeker even verder lezen.
Wij van WSV zijn namelijk volop in beweging en maken van onze organisatie iets nieuws. We
gaan met onze eigen applicaties het leven van mensen een beetje beter maken. Daar hebben
we sociale digitale vernieuwers voor nodig. Van die types die mogelijkheden zien om meer en
beter te doen.
De Vrijwilligerscentrale van Welzijn Stichtse Vecht heeft gemerkt dat de vrijwilligers en de
organisaties in de gemeente behoefte hebben aan meer advies en ondersteuning. Met onder
andere een kennisplatform en nieuwe Smart Matching technologie, ontwikkelt de centrale zich
stap voor stap tot een lokaal Expertise Centrum Vrijwillige inzet., waarmee we vrijwilligerswerk in
de gemeente Stichtse Vecht toegankelijk maken. En de vrijwilligers en organisaties van de juiste
tools en kennis voorzien om dit goed te kunnen doen.
Bij het expertisecentrum vrijwillige inzet komt alles rondom vrijwilligerswerk samen. Dat zijn de
talenten en capaciteiten in de samenleving. En natuurlijk ook de kennis en kunde van organisaties
in het veld. We bundelen de kennis en de krachten om daarmee de organisaties en de mensen in
de gemeente Stichtse Vecht goed te kunnen adviseren. We doen dus veel meer dan alleen vraag
en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar brengen. We hebben een mooi ambitieus
jaarplan om door te groeien naar een expertise centrum. Dit jaar nog willen we nieuwe projecten
en dienstverlening uitrollen.
Waar houd je je naast het sociaal en digitaal innoveren binnen deze afwisselende baan
voornamelijk mee bezig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social return door middel van vrijwilligerswerk voor verschillende doelgroepen
Maatschappelijk betrokken ondernemen en werknemers vrijwilligerswerk
Voorlichting, informatie en advies op maat aan organisaties en vrijwilligers
Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
Inzet van marketing en social media
Door-ontwikkelen platform
Ontwikkelen toolkits
Ontwikkeling en nieuwe innovatieve projecten
Afwisselende aanwezigheid in alle kernen/dorpen in de gemeente.

We gaan voor de beste kwaliteit van onze samenleving.
Uiteraard zijn we er vooral ook om online en offline talenten en te verbinden aan de behoeften
van organisaties. Daarmee kunnen we veel verschillende maatschappelijke doelen realiseren.
Want daar gaat het ons om: we willen er aan bijdragen dat de kwaliteit van onze samenleving
goed blijft.

Wij: Innovatief, gedreven, deskundig, flexibel, open minded, divers en inclusief
zoeken
Jou: Sociaal en digitaal talent, ruikt kansen en ziet ontwikkelingsmogelijkheden, innovatief,
creatief en hands-on, netwerker, denker en doener, het liefst met een sociaal-gedragskundige
en/of marketing achtergrond.
•
•
•

Je krijgt veel vrijheid ten aanzien van de invulling van je functie, de werktijden en kunt
hybride werken (online/offline – thuis/kantoor).
Minimaal 24 uur per week en na een jaar vooruitzicht op een vast contract.
Salaris volgens cao Sociaal Werk (max. 3.961 per maand).

Meer weten? Kijk op www.vrijwilligersstichtsevecht.nl en bel, app of mail daarna even met Chantal
Werensteijn, 06 - 83403845 of c.werensteijn@welzijnsv.nl.

