Vacature coördinator jongeren met PDS
De Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie (PDSB) is de patiëntenorganisatie voor iedereen
met Prikkelbare Darm Syndroom. Voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar bestaat een jongerengroep
om deze groep te steunen in het leven met PDS. Hiervoor zijn we op zoek naar een
jongerencoördinator.

Over de functie
Als jongerencoördinator is je belangrijkste taak om minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst te
organiseren voor jongeren die donateur zijn van de PDSB. Dat doe met hulp van enkele vrijwilligers
binnen die groep. Daarnaast beheer je de jongerenfacebookgroep en werk je mee aan het jaarverslag
waarin je vastlegt wat er gebeurd is op dit gebied. De werkbelasting is gemiddeld 1 uur per week.

Kwaliteiten en eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enthousiast
ondernemend
volhardend
talent voor plannen en organiseren
dienstverlenende instelling
kennis van PDS en/of affiniteit met de organisatie vereist
vermogen om in teamverband te werken
goede contactuele eigenschappen
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Over de werkzaamheden
Het meeste werk kan thuis achter de computer gedaan worden. Vereist zijn: een eigen computer,
internet en een e-mailadres. De onkostenvergoeding bedraagt € 35,- per georganiseerde bijeenkomst
met een minimum van € 10,- per maand voor telefoongebruik, internetgebruik en gebruik van de
eigen computer. Daarnaast kunnen reiskosten, portokosten etc. gedeclareerd worden. De verzending
van de uitnodigingen aan leden en geïnteresseerden (per e-mail en zo nodig per post) wordt
verzorgd door de administratie. Er is mogelijkheid tot het volgen van cursussen ter vermeerdering
van kennis ten behoeve van de PDSB.

Overleg
•
•
•

De coördinator werkt onder verantwoordelijkheid van de manager.
De coördinator neemt deel aan het (online) coördinatorenoverleg dat meestal eens per
maand plaatsvindt.
De coördinator wordt door de manager per e-mail op de hoogte gehouden van alles wat
betrekking heeft of van belang is voor hem/haar.

Contact
Lijkt het je leuk om als jongerencoördinator aan de slag te gaan of heb je nog vragen? Neem dan
contact op met Irene Spaan via manager@pdsb.nl.

