
Coördinator / teamleider Stichting Leergeld (0,7-0,8 fte)

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun

leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil kinderen mee laten doen!

Lijkt het jou wel wat om een belangrijke rol te spelen bij het organiseren dat jaarlijks zo’n 5.000 kinderen in

Tilburg kunnen meedoen met sport, spel en vrijetijdsbesteding?

Weet jij een enthousiast Leergeldteam van professionals en vrijwilligers te helpen en begeleiden zodat ze met

plezier hun werk kunnen doen voor alle kinderen en gezinnen die bij Leergeld aankloppen?

En vind jij het dan ook nog eens leuk om samen met het bestuur, financiers en de gemeente alle praktische

zaken te regelen zodat we nog meer kinderen financieel kunnen ondersteunen?

Als je dan ook nog eens de nodige coördinerende / leidinggevende ervaring hebt, uit ervaring en/of opleiding

weet wat er bij komt kijken om een kleine organisatie te runnen, een netwerker bent en zin hebt om de

komende jaren de schouders eronder te zetten dan ziet het er naar uit dat wij jou zoeken.

Onze coördinator Stichting Leergeld Tilburg gaat namelijk binnenkort met pensioen. Niet alleen het Leergeld

team, ook ruim 5.000 kinderen in Tilburg zoeken een nieuwe enthousiaste coördinator / teamleider die ervoor

kan zorgen dat Leergeld Tilburg kan blijven doen waar het goed in is: op een laagdrempelige manier mogelijk

maken dat kinderen deel kunnen nemen aan sport, spel en diverse activiteiten.

Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen.

Wat kun je verwachten?

Leergeld Tilburg bestaat inmiddels 25 jaar. Het aantal gezinnen dat een beroep doet op Leergeld is enorm

gegroeid. Dat vraagt wat van een (vrijwilligers)organisatie. Daarom heeft het bestuur in 2022 samen met de

organisatie de toekomstvisie en het werkplan voor 2023 en verder opgesteld gebaseerd op een gezamenlijke

evaluatie. Onze nieuwe coördinator / teamleider krijgt daarmee een mooie uitdaging met ruimte en vrijheid

om de organisatie door te ontwikkelen. Uiteraard gaat dit in goed overleg en samenwerking met het bestuur.

Het team bestaat uit 5 betaalde krachten en ongeveer 10 mbo / hbo opgeleide vrijwilligers.

Spreekt onze oproep je aan en heb jij de nodige ervaring? Dan ontvangen we graag jouw reactie!

Wat hebben wij jou te bieden?

Als blijkt dat jij de persoon bent die we zoeken, bieden we je een jaarcontract met uitzicht op een vaste

aanstelling voor 0,7-0,8 fte. Leergeld Tilburg hanteert de CAO Welzijn / Maatschappelijke Dienstverlening. Deze

functie is ingeschaald in schaal 10 (€ 3.285 - € 4.927 bruto per maand op basis van 36 uur)

● Het stapje extra voor deze doelgroep spreekt jou aan

● Je hebt ervaring in een soortgelijke rol en functioneert op MBO+ / HBO denk- en werkniveau

● Je schakelt makkelijk tussen verschillende type mensen en situaties

● Je weet mensen enthousiast te krijgen en te verbinden

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Nico van Mourik via 06 – 53647232. Of kijk op onze

website www.leergeldtilburg.nl.

Sollicitaties ontvangen we graag uiterlijk 24 februari 2023 via een mail aan nicovanmourik55@gmail.com

mailto:nicovanmourik55@gmail.com

