
Beheerder 
(8 uur per week)

Wie zijn wij
Stichting De Verwondering, opgericht in 1993, wil geïnspireerd door het christelijke 
geloof, op een praktische manier God's liefde uitdragen. Wij bieden vrijwilligers de 
mogelijkheid hun geloof handen en voeten te geven. Daartoe voeren we kleinschalige 
projecten uit die de leefbaarheid en maatschappelijke participatie van diverse 
Nijmeegse bevolkingsgroepen ten goede komen.

2 dagen in de week bieden wij in ons koffiehuis een “thuis” voor diegenen, die elders 
geen “thuis”kennen. Tweewekelijks worden er in het weekend ook inloopmaaltijden 
georganiseerd. Een paar keer per jaar transformeren we het koffiehuis in een 
kapsalon en wassen en knippen mensen uit de regio Nijmegen voor wie een reguliere
kapper te duur is.

Daarnaast staan we open voor nieuwe kansen om vrijwilligers met andere, behoeftige
doelgroepen  te verbinden, zolang deze kansen maar pro-actief door een groep 
vrijwilligers wordt aangedragen.

Wat houdt het werk in:
Het gaat om een uitvoerende en coördinerende functie. Jij:

– bent het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en voor studenten die boven het 
koffiehuis een kamer huren;

− zorgt dat de bezetting van het koffiehuis geregeld is;
− zorgt ervoor dat de benodigde levensmiddelen voorradig zijn;
− zorgt ervoor dat het koffiehuis regelmatig wordt schoongemaakt;
− creëert de mogelijkheden om het koffiehuis een paar keer per jaar te 

transformeren tot een kapsalon;
− Doet alle bijbehorende administratieve taken;
− Draagt zorg voor de verhuurafspraken van het koffiehuis;
− legt periodiek verantwoording af aan het bestuur;

Deze functie vereist van jou:
– Minimaal een MBO+ -opleiding;
– Actief betrokken bij een lokale kerk of gemeente; 
– Woonachtig in Nijmegen of directe omgeving;
– Je houdt van mensen,gaat makkelijk relaties aan en zoekt altijd eerst naar de 
verbinding;

Wat bieden wij jou:
− Een bij een vrijwilligersorganisatie passende vergoeding;
− Flexibele werktijden;
− een contract voor een half jaar en bij gebleken geschiktheid kans op 

doorgroeimogelijkheden;

Interesse:

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief en CV naar info@de-verwondering.nl. Voor 
vragen over de vacature kun je je wenden tot Lize Kraaijenbrink, 024-3607575 (di. of 
do.).

De sluitingstermijn is 15 mei 2014.

mailto:info@de-verwondering.nl


Meer informatie vind je op www.de-verwondering.nl

http://www.de-verwondering.nl/

