Coördinator Facilitair (vrijwilliger)
Taakomschrijving
Ondersteun jij onze noodhulp met jouw kennis van facilitaire zaken?
Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat kunnen we alleen wanneer de basis
optimaal op orde is. Voor het beheer van onze locaties en materiaal zijn we op zoek naar een ervaren coördinator
Facilitair. De coördinator facilitair houdt overzicht over de facilitaire zaken in het district IJsselland. Je bent
verantwoordelijk voor gebouwen en wagenpark, wat betreft aankoop/verkoop, verhuur en onderhoud. Maar ook
verzekeringen, brandveiligheid en ICT behoren tot de taakgebieden. De verschillende afdelingen binnen het district
hebben lokale gebouwbeheerders voor de dagelijkse taken, samen vormen zij onder aansturing van de coördinator
facilitair een belangrijk ondersteunend team.
Wat krijg jij?
Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je je kwaliteiten verder kan ontwikkelen;
De kans om ervaring op te doen in een maatschappelijk relevante organisatie;
Samenwerking met een team gebouwbeheerders (nog verder uit te breiden);
Voldoening en zichtbare resultaten van jouw bijdrage;
Een EHBO diploma en vergoeding van gemaakte kosten en kilometers.
Wat neem je mee?
Goede communicatieve vaardigheden ;
Kennis en ervaring met facilitaire zaken;
Affiniteit met vrijwilligers en vrijwilligerswerk en de doelstellingen van het Rode Kruis;
Enthousiasme en oplossingsgerichtheid ;
Beschikbaarheid 6-8 uur in de week, flexibele werktijden.
Geïnteresseerd?
Vragen over de inhoud van deze vrijwilligersfunctie kun je stellen aan Arnold van der Werff, Districtsmanager district
IJsselland te bereiken via 06 10 27 88 22 (te bereiken na 14-09). Of reageer direct en stuur je CV en motivatie naar:
werving.overijssel@rodekruis.nl
Het Rode Kruis
Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de
mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit
onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid
en algemeenheid. We zoeken nieuwe collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond,
fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. De hulpverlening van het Rode Kruis is
voortdurend in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.rodekruis.nl en www.rodekruis.nl/ijsselland

Organisatie
Rode Kruis
Doelgroep
Volwassenen
Categorie
Computer & Techniek
Organisatie & Coördinatie
Plaats
Nijverdal
Raalte
Wijhe
Werktijden
In overleg

Werkuren per week/maand
6 uur
week
in overleg
Aantal gezochte vrijwilligers
1
Contactpersoon
Elske Brethouwer
E-mailadres
werving.overijssel@rodekruis.nl
Samenwerken met andere vrijwilligers
Ja
Geschikt voor scholieren/studenten
Nee

