2020-06-12 Vacatures
Vacatures
Voor alle vacatures hanteren wij de volgende procedure:
Na contact volgt een kennismakingsgesprek. Als beide partijen tevreden zijn met de uitkomst van dit
gesprek volgt een proeftijd. Na de proeftijd volgt opnieuw een gesprek over de verdere
samenwerking. Bouwspeeltuin Jeugdland vraagt (gratis) een VOG aan voor de vrijwilliger.
Voorzitter bestuur m/v
Je komt in een goed georganiseerde organisatie met een ervaren bestuur.
Je geeft Jeugdland een gezicht en vertegenwoordigd haar binnen en buiten de organisatie. Je zit één
keer per maand de bestuursvergadering voor. Je geeft leiding en verbindt.
Je draagt het speeltuinwerk en vooral het buitenspelen een warm hart toe én je hebt een HBO denken werkniveau.
PR en Communicatie bestuur m/v
Je neemt actief deel aan de vergaderingen, schrijft en verstuurt 1 keer per maand de nieuwsbrief,
onderhoudt onze Facebookpagina en je levert kopij aan voor de website. Je onderhoudt het contact
met de pers en zet Bouwspeeltuin Jeugdland af en toe in de schijnwerpers.
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Je bent een creatief schrijver en werkt
graag samen met het bestuur en de andere vrijwilligers.
Speeltuin-helper m/v voor de zaterdagmiddag
Speeltuin-helper m/v voor de woensdagmiddag
Wil jij er samen met andere vrijwilligers voor zorgen dat de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s)
een fijne tijd op Bouwspeeltuin Jeugdland hebben, kom ons dan helpen tijdens de openingstijden.
Je zet het speelmateriaal klaar, houdt een eenvoudige administratie bij, regelt de verkoop van koffie,
thee en ijsjes én let op de kinderen.
Je bepaalt zelf hoe vaak en op welke dag je komt helpen in overleg met de vrijwilligerscoördinator.
Speeltuin-helper: Administratie bezoekersbestand m/v
Bouwspeeltuin Jeugdland is op zoek naar een nieuwe administrateur. Heb jij de beschikking over een
computer, heb je ervaring met Excel, ben je secuur, kun je omgaan met vertrouwelijke informatie en
zou je het leuk vinden om deze administratie voor ons te gaan doen, neem dan contact met ons op.
Per week ben je er 1 tot 2 uur mee bezig.
Speeltuin-helper: activiteiten m/v
Ben je creatief en vind je het leuk om te helpen met het bedenken en uitvoeren van creatieve
activiteiten voor kinderen en hen daarbij te begeleiden? Bouwspeeltuin Jeugdland is op zoek naar
nieuwe speeltuin-helpers voor d activiteiten. De activiteiten vinden meestal op woensdagmiddag of
op zaterdagmiddag plaats.
Speeltuin-helper: groen en klussen m/v
De Speeltuin-helper groen en klussen is niet bang om zijn of haar handen uit de mouwen te steken
en ze vies te maken.
Ongeveer 1 keer per maand spreekt de groep af op een zaterdag om dan van 09.00-12.00 uur allerlei
klussen aan te pakken op het terrein, aan de speeltoestellen en in de gebouwen. In overleg is het ook
mogelijk om op andere dagen aan de slag te gaan. We hebben zowel vrouwen als mannen in deze
groep.
Jeugdland is te bereiken via info@jeugdlandnieuwegein.nl t.a.v. het bestuur.

