Gezocht: SamenLoop-coördinator
Algemeen
Voor SamenLoop voor Hoop, de wandelestafettes waarbij er 24 uur wordt gelopen
voor KWF Kankerbestrijding, zijn we op zoek naar vrijwilligers die aan de slag
willen als SamenLoop-coördinator. Als coördinator ben je een expertvrijwilliger en
zit je in een regioteam dat bestaat uit een relatiemanager van KWF, de andere
SamenLoop-coördinatoren en de financieel experts.
We werken daarbij via een getrapt model:




Relatiemanager van KWF begeleidt de expertvrijwilligers
Expertvrijwilligers begeleiden de bestuursleden van de lokale commissies
Lokale commissies begeleiden de teamcaptains

Doel van de functie
Het ondersteunen en begeleiden van een commissie met als doel:







een hechte, effectieve en gemotiveerde SamenLoop-commissie
het ondersteunen van de commissie bij de activiteiten
het adviseren van de commissie
het geven van handvaten en tips voor de organisatie van de SamenLoop
het stimuleren van de fondsenwerving, ook via de teams
het realiseren van een SamenLoop binnen de door KWF gestelde kaders.

Taken
Een SamenLoop-coördinator:

















is op de hoogte van KWF beleidsplannen, werkwijzen en uitstraling
draagt actief het beleid en de visie van KWF uit
draagt actief de missie en visie van SamenLoop voor Hoop uit
zorgt dat de voor de SamenLoop gestelde doelstellingen worden bereikt
bewaakt de kaders waarbinnen de SamenLoop-commissie werkt
bewaakt de voortgang van de SamenLoop
woont periodiek commissievergaderingen en teamavonden bij
heeft periodiek overleg met de voorzitter
ondersteunt de commissie met praktische zaken
koppelt de voortgang terug aan de relatiemanager
woont regio-overleggen bij van het betreffende regioteam van KWF
adviseert de SamenLoop-commissie bij de organisatie
signaleert verbeterpunten en koppelt die waar nodig terug aan KWF
adviseert over het stimuleren van het gebruik van het online actieplatform
activeert de fondsenwering, zowel van de commissie als van de teams
draagt bij aan de groei en ontwikkeling van SamenLoop in Nederland.

Gewenst profiel










Sociaal en enthousiasmerend
Goed kunnen samenwerken
Leidinggevende kwaliteiten
Coaching vaardigheden
Empathie en inlevingsvermogen
Slecht nieuws-gesprekken kunnen voeren
Gecommitteerd en klantgericht
Affiniteit met SamenLoop voor Hoop
In staat het concept SamenLoop goed uit te dragen.

Informatie en solliciteren
Draag jij SamenLoop voor Hoop een warm hart toe en wil je andere SamenLopen
helpen om een succesvol evenement neer te zetten? Meld je dan meteen aan of
neem voor meer informatie contact met ons op via (020) 5700 500 of per e-mail via
samenloopvoorhoop@kwf.nl.

[Geef tekst op]

