
  
  

  
Vitis Welzijn stimuleert en ondersteunt diverse doelgroepen te participeren in de 
samenleving, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. De stichting zou het 
vele werk niet kunnen realiseren zonder de  
   inzet van de ruim 1200 vrijwilligers.  

  
         

Het team Vrijwillige Inzet van Vitis Welzijn is op zoek naar een  

Consulent Vrijwillige Inzet / Projectleider Vrijwillig Traineeship  

(30 tot 36 uur per week, tijdelijk tot 1 januari 2022)   
  
Als  Consulent Vrijwillige Inzet stimuleer je nieuwe vormen van vrijwillige inzet zodat 
er meer diversiteit in het aanbod ontstaat. Je promoot vrijwilligerswerk en bouwt een 
netwerk op en onderhoudt relaties. Je bevordert de deskundigheid van vrijwilligers en 
organisaties en geeft informatie en advies aan organisaties die betrekking hebben op 
het vrijwilligerswerk.   
  
Ook voer je projecten uit en ben je projectleider van het Vrijwillig Traineeship. In dit 
project krijgen jongeren de mogelijkheid om zich maatschappelijk te oriënteren bij 
verschillende organisaties in Westland en op deze wijze bij te dragen aan een 
betrokken samenleving. Je bent verantwoordelijk voor de contacten met de jongeren, 
de planning, de voortgang en de evaluatie van het project.   
  
Jij:  

- beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding;  
- hebt affiniteit met vrijwilligerswerk;  
- bezit relevante kennis en werkervaring op het gebied van projectmatig werken;  
- bent een echte netwerker, kan in teamverband werken en legt verbindingen 

met collega’s en partnerorganisaties;   
- hebt goede sociale vaardigheden en inlevingsvermogen;   
- bent ondernemend en innovatief;    
- kan resultaatgericht werken;  
- werkt probleemoplossend en hebt analytisch vermogen;  
- hebt goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden -  bent 

bekend met het werkgebied   
  

Wij bieden:  
  

- een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief  binnen een  betrokken 
organisatie;  

- een salaris conform CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en 
werkervaring, functieschaal 8 (max. €3.864 op basis van  36 uur per week);  



- een Individueel Keuzebudget van ruim 17 % van je salaris, dit budget kun je 
inzetten voor verschillende doelen, waaronder extra verlof;   

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een individueel Loopbaan 
budget  

Een aanstelling bij Vitis vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een 
recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), 
afgegeven door Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De 
kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het 
arbeidsvoorwaardengesprek.   
  
  
Enthousiast?  
Dan horen we graag wat jou de ideale kandidaat maakt.   
Stuur je CV en motivatie (bij voorkeur in de vorm van een filmpje) voor 26 mei 2021 
naar sollicitatie@vitiswelzijn.nl t.a.v. Wouter van Alphen, teamcoördinator Vrijwillige 
Inzet.  
Heb je een vraag over de vacature neem dan contact op met Wouter van Alpen via 
telefoonnummer (06) 53 75 98 51 of per  bovenstaand mailadres.  
  
  
  


