KBO-PCOB is een actieve beweging van senioren midden in de samenleving. Wij maken ons
sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen
omzien naar elkaar. Onze activiteiten richten zich op thema’s als zorg en wonen, veiligheid,
digitalisering, koopkracht en zingeving. KBO-PCOB biedt haar leden ondersteuning,
ontmoeting, belangenbehartiging en diverse ledenvoordelen. Dat doen we lokaal, regionaal
en landelijk. Het verenigingsbureau ondersteunt deze activiteiten. Het bureau is gevestigd
in Utrecht en telt zo’n dertig medewerkers.
Met het oog op versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

adviseur/projectleider dienstverlening vereniging (32–36 uur per week)
Je komt te werken in een hechte, energieke organisatie met bevlogen mensen die een hands-on
mentaliteit hebben en van aanpakken weten. Als adviseur dienstverlening ben je verantwoordelijk
voor het ontwikkelen en stimuleren van activiteiten in de vereniging, in nauwe samenspraak met
de vrijwilligers die op plaatselijk, provinciaal en/of landelijk niveau actief zijn. Je signaleert
nieuwe kansen die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor senioren en vertaalt de behoeftes
van senioren naar activiteiten en projecten in lijn met de inhoudelijke speerpunten van KBOPCOB. Je realiseert projectfinanciering en geeft leiding aan extern gefinancierde projecten. Je
organiseert deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers (veelal op basis van train-de-trainer) en
levert een bijdrage aan de online Academie.
Wij vragen
 Je hebt ruime ervaring in de complexe wereld van verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
 Je hebt het talent om mensen te motiveren en te enthousiasmeren.
 Je hebt ervaring met het begeleiden van vrijwilligers.
 Projectmanagement (zowel inhoudelijk als financieel) gaat je goed af en je hebt ervaring in de
afstemming met externe financiers.
 Je beschikt over een relevant netwerk of hebt de capaciteit om dat snel te ontwikkelen.
 Je bent van nature een verbinder en kunt initiatieven en mensen aan elkaar verbinden.
 Je functioneert op academisch niveau, hebt een analytisch denkvermogen en kunt zelfstandig
werken én samenwerken.
 Je bent initiatiefrijk en hebt affiniteit met de doelgroep senioren.
Wij bieden
 Een afwisselende baan in een organisatie die volop in beweging is
 Een persoonlijke werksfeer met fijne collega’s die met passie werken
 Salaris conform de CAO Sociaal Werk. De functie wordt gesalarieerd volgens schaal 10 en
kent een maximum brutosalaris van € 4.420 op fulltime basis.
Solliciteren?
 Stuur je cv en motivatie vóór 2 januari 2019 per e-mail naar: pz@kbo-pcob.nl.
 Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Marja Cevaal, hoofd dienstverlening,
(tel. 030-3400600 of 06-22396003).
Onze site: www.kbo-pcob.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

