
Vacature vrijwilligersbegeleider  

David vzw ontwikkelt beeldende-kunstprojecten vanuit de Brugse Poort in Gent. Zij bestaat uit 

een team vrijwilligers dat zich via doe- en denktaken heroriënteert na ziekte, burn-out, 

migratie of een carrièreswitch. We zoeken een vrijwilligerscoördinator.  

  

We zoeken iemand die graag op het terrein werkt, energie haalt uit communicatie en gelooft 

in de kracht van samenwerking. Wat zijn je taken?  

 Je werft vrijwilligers  

o Je schrijft vrijwilligersvacatures en verspreidt die op gepaste wijze  

o Je doet de opvolging van mails of telefoons van kandidaten   

o Je maakt afspraken met kandidaat-vrijwilligers  

o Je voert intakegesprekken  

 Je verzorgt de administratie over de vrijwilligers  

o Je maakt dossiers aan en houdt ze bij   

o Je werkt de vrijwilligerscontracten uit 

o Je houdt het vrijwilligersregister bij   

 Je bent het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers  

o Je zorgt voor groepsmomenten tussen de vrijwilligers, en tussen de vrijwilligers 

en het bestuur.   

o Je ondersteunt waar nodig door een gepast aanbod aan intervisie  

o Je zorgt voor een persoonlijk dankwoordje wanneer vrijwilligers zich hebben 

ingezet   

o Je rapporteert naar het bestuur  

  

Wat vragen we van je?  

 Je bent communicatief sterk  

 Je kunt je agenda zelfstandig inplannen en afspraken regelen  

 Je hebt een positieve instelling 

 De geschatte tijdsinvestering is minimaal een dagdeel per week. Je werkt van thuis uit 

en op afspraak in de vzw of elders.   

  

  

Wat krijg je van ons?   

 Je kunt vormingen volgen (bij Avansa, Vrijwilligerspunt Gent, IN-Gent…)  
 Je ontvangt inwerking en ondersteuning door de coördinator en bestuursleden   

 Je ontvangt een vergoeding van bewezen onkosten   

 Je krijgt groeikansen en waardering  

 Je bent actief in een diverse groep  

 Je ontwikkelt een netwerk in de kunst- en zorgsector  

 Je ontwikkelt een netwerk in de sociaal-artistieke buurt Brugse Poort  



  

Heb je interesse in beeldende kunsten? Zet je graag je communicatieve en sociale sterktes in 

voor onze artistieke projecten? Dan ben jij onze gedroomde professionele vrijwilliger! Bel 

meteen Steve op 0471.74.08.64 of stuur ons een mail op info@david-vzw.be  Reageer voor 15 

april  2022. De gesprekken volgen in de laatste twee weken van april.  

Lees meer over vzw David 

  

mailto:info@david-vzw.be
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