
 
Wat is CityShapers?  
CityShapers is een netwerk van jongeren die 
zich  vrijwillig inzetten. Samen werken we aan 
onze missie: het  ondersteunen en inspireren 
van jongeren die hulp en  contact willen 
bieden aan mensen die zelf weinig of  geen 
netwerk hebben.   
We begeleiden, coachen en matchen 
jongeren die zich af  en toe of regelmatig 
willen inzetten. Ook bieden we jongeren 
een  traject van Maatschappelijke diensttijd 
(MDT) aan, waar  jongeren langere tijd zich 
bezig houden met een  maatschappelijk 
relevant project.   
We organiseren, plannen en ondersteunen 
activiteiten waar jongeren aan deelnemen.   
Wij werken actief samen met scholen, 
maatschappelijke organisaties, kerken, 
professionele hulpverlening en andere sociale 
initiatieven.   
 
Wat ga je doen? 
Je werkt samen met het team aan de projecten 
van CityShapers, je verzorgt de organisatie, 
planning en administratie van de projecten.  
Je bent verantwoordelijk voor een goede project 
administratie en houdt overzicht. Je draagt 
samen met je collega’s bij aan het onderhouden 
en verder uitbreiden van het netwerk en het 
opbouwen van de vrijwilligerscommunity.   
In deze rol ondersteun je dan ook de collega-
organisatie Present Haarlem die vergelijkbare 
activiteiten ontwikkelt met andere groepen 
vrijwilligers. 
 
Wat zoeken wij? 
We zoeken een enthousiaste zelfstandige, 
administratief sterke projectmedewerker, 
die de administratie verzorgt en de 
projectorganisatie actief ondersteunt.  
We zoeken iemand die goed is om 
structuur aan te brengen, secuur kan 
werken en overzicht kan creëren.  
 
 
 

 
Wat bieden wij?  
- Een uitdagende baan bij een groeiend 
netwerk.  
- Een leuke werkomgeving met fijne 
collega’s.  
- Salaris volgens CAO sociaal werk en 
welzijn. 
 
Profiel    
♥ Je bent administratief sterk wat blijkt in 
relevante werkervaring 

♥ Je voelt je thuis in een christelijke organisatie 
en je  werkt vanuit christelijke inspiratie  

♥ Je bent maatschappelijk betrokken 
♥ Je kunt je schriftelijk en verbaal goed 
uitdrukken en bent goed in (jaar)verslagen  
♥ Je bent zelfstandig en toont initiatief 
♥ Je kunt (leren) werken in registratiesysteem 
Dynamics 
♥ Je bent bereid soms ook buiten 
kantoortijden  (avond/weekend) te 
werken (bijv. rondom grote projecten) 

 
Vragen of solliciteren?  
Is deze functie iets voor jou? Stuur dan een 
motivatiebrief  en je cv vóór 28 februari naar 
Mieke van der Beek, Mieke@cityshapers.nl Als 
je vragen hebt kun je contact opnemen met 
Mieke, een van onze coördinatoren:  
06 - 23174482 

 
 

 

VACATURE: 

  

Wil jij sociale impact maken op de plek waar je woont en leeft?  
Voor het coördineren van een jongeren vrijwilligersnetwerk in  
Haarlem zijn wij op zoek naar een  

   
Projectondersteuner CityShapers Haarlem (16 uur) 
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