Stichting Present Haarlem zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten in Haarlem. Present doet dit door een brug te
slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Op deze
manier biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen
die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
De huidige coördinator heeft de kans gekregen een mooie volgende stap te zetten in zijn werk.
Daarom is Present Haarlem per 1 maart 2019 op zoek naar een

algemeen coördinator m/v
(16 uur per week)

De algemeen coördinator geeft leiding aan Present Haarlem en geeft de organisatie van Present Haarlem vorm.
Praktisch betekent dit onder meer:
• verder opbouwen en onderhouden van het netwerk van plaatselijke contacten en partners, zowel de
maatschappelijke organisaties als kerken en andere groepen;
• werven van vrijwilligers.
• opbouwen en versterken van relaties met financiers en fondsen.
Kenmerken die bij jou en de functie passen zijn:
• Je hebt een opleiding op hbo-niveau en voldoende relevante werkervaring.
• Je bent iemand die maatschappelijk betrokken en ondernemend is, met durf en daadkracht.
• Je hebt het christelijke geloof als basis voor je leven, bent bij voorkeur actief betrokken bij een christelijke
gemeente en kunt de missie van Present volmondig onderschrijven.
• Je bent in staat visie en strategie te ontwikkelen en deze te vertalen in concrete acties.
• Je bent in staat leiding te nemen en te geven in een pionierssituatie en kunt mensen en organisaties
enthousiasmeren.
• Je bent flexibel in je werktijden.
Present Haarlem biedt jou een uitdagende, creatieve functie die volop in ontwikkeling is met ruime kansen om in
deze functie je talenten in te zetten, samen met een betrokken team en een actief bestuur.
Algemene informatie is ook te vinden op onze website http://stichtingpresent.nl/haarlem en op de website van
Stichting Present Nederland http://stichtingpresent.nl.
Aanstelling zal in eerste instantie plaatsvinden voor een jaar. Salariëring vindt plaats conform de CAO Welzijn.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 1 februari 2019 jouw sollicitatie inclusief CV per email naar:
bestuur@presenthaarlem.nl of per brief naar het bestuur van Present Haarlem, Amsterdamstraat 59, 2032 PN
Haarlem.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de huidige coördinator Herman Bouma, m 06 - 2275 3461.

