SafeWings zoekt een:

Vrijwilligerscoach – trainer m/v
2-4 uur per week
Heb jij een passie voor het begeleiden van vrijwilligers en teams? Weet je mensen te motiveren en
inspireren?
SafeWings heeft ca. 30 vrijwilligers die op zaterdagen pleegkinderen begeleiden bij verschillende
activiteiten. Wij zoeken per direct een vrijwilligerscoach en trainer, die de vrijwilligers van SafeWings
begeleidt op het gebied van pedagogisch werken, veilig werken, samenwerken en proactief reageren.
Je verzorgt op zaterdagen begeleiding tijdens het uitvoerend werk en je organiseert trainingen en
instructies op de genoemde terreinen. Je werkt zowel één op één als in groepen. Je kunt inspireren
en luisteren en je bent discreet en resultaatgericht. Je werkt nauw samen met de coördinator
pleegkinderactiviteiten. Het is een uitdagende en dynamische functie met veel verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid binnen gegeven kaders. Je hebt een relevante hbo-opleiding en beschikt over een
auto. Gemiddeld bezoek je 2 keer per jaar de pleegkinderactiviteiten op de locatie en daarnaast geef
je trainingen en instructies. Gemiddeld ben je daarvoor 2 tot 4 uur per week bezig. Je maakt zelf een
planning van de uren per kwartaal.
Wat bieden wij:
De functie is beschikbaar als vrijwilliger met een vrijwilligersvergoeding of als betaalde kracht. Je
krijgt een goede inwerkperiode en feedback. Je werkt onder de directe aansturing van de
operationeel manager en de coördinator pleegkinderactiviteiten. Je werkt vaak op zaterdag op
verschillende locaties in Zuid-Holland en de vaste kantoormiddag is één keer per twee weken op
woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur. De andere uren kunnen in overleg gepland worden.
Wie zijn wij:
SafeWings is een vrijwilligersorganisatie opgericht door pleegouders voor pleegouders. Het
opvoeden van pleegkinderen is een mooie taak. Maar het vraagt ook veel van pleegouders.
SafeWings ondersteunt pleegouders op twee manieren:
 Wij zorgen ervoor dat de pleegkinderen één keer per maand op zaterdag een leuke activiteit
hebben. Dan hebben de pleegouders een dagje vrijaf.
 Pleegouders kunnen elkaar bij SafeWings op inspirerende gespreksavonden ontmoeten en
diverse trainingen volgen zodat ze hun taken als pleegouder nog beter kunnen vervullen.
We zijn actief in Noord- en Zuid-Holland, werken met ca. 30 vrijwilligers en bereiken per jaar
gemiddeld 250 pleegouders. Wil je meer weten, neem dan een kijkje op onze website.
Wil je kennismaken?
Heb je interesse of wil je meer informatie dan maken wij graag kennis met je. Je kunt contact
opnemen met Marianne Kerremans via contact@safewings.nl of het contactformulier op de website
invullen.

