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Functie: VWO coördinator   Regio team: Vrijwilligers  
Werving & Ondersteuning 

 
 
Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten: 

 Lid Algemeen Bestuur van de regio. 

 Je coördineert, ondersteunt en adviseert de regioteams met de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers om de teams op sterkte te  brengen en te houden. 

 Je organiseert introductie bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. 

 Je gaat constructieve relaties en samenwerking ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen met de 
besturen en leiding van de scouting groepen. 

 Je vertegenwoordigt & promoot de Regio ZON organisatie enthousiast. Je kijkt hoe de leiding van 
Scoutinggroepen actief betrokken kunnen worden bij de regio.  

 Je geeft ondersteuning (geen leiding) aan de regio organisatie met de verschillende regioteams (> 50 
personen). 

 Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het regionaal medewerkersbeleid / het 
VWO beleid binnen de regio organisatie.  
 

Coördinatie & samenwerking: 

 Je coördineert de HRM administratie van de regio vrijwilligers organisatie. 

 Je signaleert, coördineert en organiseert de ondersteuningsvragen vanuit de regio-organisatie. 

 Je initieert en organiseert 2x per jaar een team activiteit voor de regio vrijwilligers organisatie. 

 Je bent een aanspreekpunt voor VWO-vraagstukken binnen de regio. 

 Je werkt samen met de leden van het Dagelijks Bestuur en met de teamleden van de Regio ZON teams. 
 
 

Jij bent iemand die… 
 Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken.  

 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad. 

 Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden heeft, maar die ook service en oplossingsgericht is. 

 Een teamspeler met ervaring in een coördinerende functie. 

 In staat is om een vertrouwensrelatie op te bouwen. 

 Een representatieve netwerker, communicatief vaardig met ervaring met werving & selectie.  

 Creatief, flexibel en integer is, maar zeker ook enthousiasmerend en wervend. 

 Accuraat en flexibel is met een redelijke beheersing van Word; Excel, PPT en SOL (te leren). 

 Samengevat: een 100% Scout!  
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Een inspirerende tijdsbesteding van 
2-4 uur per week. 
afhankelijk van eigen inzet en betrokkenheid 


