
                                                                                                                                                                              

 

       

Format vacature Talentenbeurs Amsterdam West 

De naam van uw organisatie: 

Buurtkamer Corantijn – Corantijnstraat 25, 1058 DB  Amsterdam 

De naam van de vrijwilligersvacature: 

COÖRDINATOR 
 

Het aantal personen dat u hiervoor zoekt: 

1 
Taakomschrijving: 

Buurtkamer Corantijn is op zoek naar een coördinator. Er is veel ruimte voor eigen 

invulling binnen deze functie maar taken waar je aan zou kunnen denken zijn: 

• Werven, ondersteunen en behouden van vrijwilligers; 

• Optreden als contactpersoon voor de organisatoren van evenementen; 

• Als sparring-partner fungeren voor het bestuur van de Stichting; 

• Al dan niet samen met bestuursleden meedraaien in diverse netwerken in Stadsdeel 

West. 

• Ontwikkelen van ideeën en initiatieven die de Buurtkamer beter op de kaart zetten. 

We horen graag jouw ideeën! 

Wat voor kennis en vaardigheden zijn er nodig? 

• Talent voor organisatie 

• Sociale vaardigheden; je kunt mensen enthousiast maken en motiveren 

• Je bent initiatiefrijk en kan zelfstandig werken, maar je werkt ook graag samen met 

anderen 

• Je bent positief ingesteld, creatief, oplossingsgericht en een aanpakker  

Wat krijgt de vrijwilliger ervoor terug? 

• Je doet veel en gevarieerde contacten op en verruimt daardoor je blik op de wereld. 

• Een vrijwilligersfunctie waar niemand omheen kan en een team van nieuwe collega’s 

om je heen 

• Je verrijkt je CV en laat je maatschappelijke betrokkenheid blijken  

• Je hebt de mogelijkheid gebruik te maken van de ruimte in de buurtkamer  

• Regelmatig een gezellige avond voor alle vrijwilligers 

• Afhankelijk van het aantal te besteden uren is een vrijwilligersvergoeding 

bespreekbaar. 

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? 

De Buurtkamer in de Corantijnstraat 25 is een plek vóór en dóór de Postjesbuurt, een 

plek waar mensen samenkomen, op ideeën komen en in actie komen. Buurtbewoners 

en anderen kunnen bij de Buurtkamer ruimtes huren voor uiteenlopende (al dan niet 

sociaal-maatschappelijke) activiteiten. De Buurtkamer draait volledig op vrijwilligers en 

is niet gebonden aan de gemeente of een welzijnsinstelling. Zonder vrijwilligers kan de 

Buurtkamer niet blijven bestaan! 

Werktijden: 

Geen vaste werktijden, je kan veel vanuit huis doen op een tijdstip dat je uitkomt, maar 

je kunt ook in de buurtkamer komen werken. Het aantal te besteden uren is 

bespreekbaar. 

Uw contactgegevens: 

Frank@BuurtkamerCorantijn.nl 

Frank Alexander 

06-49646346 

Voor meer informatie; zie www.buurtkamercorantijn.nl 
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