
 Stichting  Als kanker je raakt  biedt mensen met kanker,  hun naasten en nabestaanden ondersteuning, 
 bemoediging en toerusting bij levens- en zingevingsvragen tijdens én na het ziek-zijn. Dit doen wij 
 vanuit christelijke perspectief. Daarbij kunnen wij niet de omstandigheden veranderen, maar wel de 
 kijkrichting. 

 Ter ondersteuning van onze coördinator Pauline, zoeken wij naar een 
 Administratief Organisatietalent 

 voor 8 uur per week. 

 Wat ga je doen 
 Samen met Pauline regel je alles om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken. Jij verzorgt 
 alle correspondentie voor de PR en fondswerving en onderhoudt de contacten met vrijwilligers, 
 sprekers, locaties enz. 
 Jij richt een administratief systeem in waar alles makkelijk terug te vinden is, van 
 vrijwilligersovereenkomsten tot bedankbrieven na donaties van kerken, particulieren en fondsen. 

 Waarom is dit iets voor jou? 
 +  Jouw hart gaat sneller kloppen van het zelfstandig indelen van je werkzaamheden. Je bent 

 gestructureerd, je kunt prioriteiten stellen en jouw dag is goed als je taken af zijn; 
 +  Jij zit boordevol creatieve ideeën; Je verzint een cadeautje voor een vrijwilliger, regelt een locatie voor 

 de vergadering met het bestuur en denkt mee over het ontwerp van de nieuwe flyer. 

 Dit zien we graag bij jou 
 ●  Een MBO+ werk- en denkniveau met relevante afgeronde opleiding; 
 ●  Vrolijkheid en een servicegerichte houding; 
 ●  Je werkt  moeiteloos met Outlook en andere Microsoft Office applicaties; 
 ●  Beschikbaarheid van in eerste instantie 8 uur per week. 

 Wat krijg je ervoor terug? 
 ●  Een werkplek in de regio Gouda; 
 ●  Mogelijkheid om regelmatig thuis te werken; 
 ●  Mogelijkheid om de 8 uur te verdelen over 2 x 4 uur; 
 ●  Het salaris wordt bepaald aan de hand van de CAO kerkelijk werkers, schaal 6 

 (€ 2.041 - € 2.705) afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 Belangstelling? 
 Als je meer wilt weten, kun je contact opnemen met Pauline Aalbers, coördinator (06-28964266). Je 
 motivatiebrief mét C.V. mag gestuurd worden naar Annette Westerhuis Bos, bestuurssecretaris 
 (secretaris@alskankerjeraakt.nl) 


