
 
schuilplaats   bieden,   schuilplaats   zijn  

 
 
Iedereen   die   geconfronteerd   wordt   met   kanker   herkent   de   chaos   die   deze   ziekte   veroorzaakt   in   het  
dagelijkse   leven.   In   onze   contacten   met   lotgenoten   ervaren   wij   dat   het   in   deze   chaos   belangrijk   is   om  
veel   aandacht   te   geven   aan   vragen   rondom   leven   en   dood,   zingeving   en   God   en   geloof.   Dáár   is   in   de  
reguliere   zorg   weinig   aandacht   voor.  
 
Gedreven   door   onze   liefde   voor   mensen   en   onze   christelijke   idealen   wil    Als   kanker   je   raakt    helpen  
waar   de   ‘reguliere’   hulpverlening   stopt.   Daarbij   zijn   wij   via   allerlei   invalshoeken   de   ander   tot   steun.  
Velen   geven   aan   door   ons   werk   te   zijn   bemoedigd,   moed   te   vatten   en   kracht   te   hebben   ontvangen   om  
verder   te   gaan.  
 

Onze   stichting   groeit.   Om   deze   groei   optimaal   te   faciliteren   zoeken   wij   een  

Organisator   ‘met   een   warm   hart’  
 
Gaat   jouw   hart   sneller   kloppen   als   je   leest   wat   o.a.   je   taken   zijn?  

● Sparringpartner   van   het   bestuur;  
● Regioteams   opzetten   en   begeleiden;  
● Coördineren   van   de   verschillende   werkgroepen;  
● Werven,   begeleiden   en   onderling   verbinden   van   vrijwilligers;  
● Woordvoerder,   contactpersoon   voor   pers;  
● Administratie   beheren   en   verwerken   van   gegevens.  

 
Organiseren,   motiveren,   analyseren,   netwerken,   plannen,   humor,   zelfredzaam,   goed   kunnen   omgaan  
met   geheel   verschillende   vrijwilligers;   jij   wordt   er   blij   van!  
Je   hebt   een   relevante   opleiding,   liefst   met   levenservaring;  
Je   hebt   kennis   van   de   sociale   en   kerkelijke   kaart   en   een   persoonlijke   relatie   met   de   Heere   God;  
Je   bent   een   warme   persoonlijkheid   en   duidelijk   naar   de   vrijwilligers   en   gasten;  
Oh   ja...en   je   bent   in   het   bezit   van   een   rijbewijs.  
 
Dit   is   wat   wij   je   bieden:  
We   zoeken   een   coördinator   voor   20-24   uur   per   week   en   je   verdient   afhankelijk   van   leeftijd   en   ervaring  
ongeveer   €   2.800   (bruto   op   fulltime   basis)   per   maand.   Daarnaast   krijg   je   vergoeding   van   je   reiskosten  
en   8%   vakantiegeld.   
 
Belangstelling?   
Herken   je   jezelf   in   wat   hierboven   is   beschreven,   schrijf   een   motivatiebrief,   waarin   je   toelicht   waarom   je  
voor   onze   Stichting   zou   willen   werken   en   stuur   die   samen   met   je   C.V.   naar  
secretaris@alskankerjeraakt.nl .   Als   je   vragen   hebt,   kun   je   telefonisch   contact   opnemen   met   Erwin  
Hout,   bestuursvoorzitter   a.i.   (06-21403514)  
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