
 
 
VPTZ Arnhem is een organisatie van vrijwilligers die aandacht en ondersteuning biedt aan mensen 
die terminaal ziek zijn en hun mantelzorgers. Thuis of in een zorgcentrum.  
 
Wij verwelkomen graag een: 
 

Vrijwilligerscoördinator 
 
De functie: 
Je maakt deel uit van het team van 3 vrijwilligerscoördinatoren, het kloppend hart  van de 
organisatie. Afwisselend  heeft  iedere vrijwilligerscoördinator 2 weken telefoondienst en is deze 
bereikbaar voor hulpvragen.  Je gaat op huisbezoek voor een intakegesprek en maakt in overleg met 
vrijwilligers een inzetplanning. Gedurende de inzetperiode volg je de situatie en stuur je de planning 
zo nodig bij. Vanuit het team geef je - onder leiding van de beleidscoördinator - uitvoering  aan de 
dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie van VPTZ Arnhem. Je neemt deel aan het 
coördinatoren- en aan het vrijwilligersoverleg. Je hebt een aandeel in de organisatie van scholing,  PR 
en werving vrijwilligers.  
 
Spreekt deze functie je aan en ben je iemand die 
- communicatief is en een goed inlevingsvermogen heeft 
- die een luisterende en steunende houding kan aannemen  
- die alert kan reageren op verschillende soorten situaties 
 - en een talent heeft voor planning en organisatie  
dan komen we graag met je in contact! We hebben de voorkeur voor kandidaten die binnen de stad 
Arnhem wonen en beschikken over eigen vervoer. 
 
Wat bieden wij 
Opleiding en bijscholing  worden betaald door de organisatie. Voor je werkzaamheden ontvang je de 
maximale vrijwilligersvergoeding. 
Je maakt deel uit van een organisatie die bestaat uit zeer mensbetrokken vrijwilligers, waarin hecht 
wordt samengewerkt. 
 
Wil je nadere informatie 
Indien u  interesse heeft,  kunt u tot uiterlijk 15 maart een motivatiebrief en CV  sturen naar VPTZ 
Arnhem, Akkerwinde straat 1-109, 6832 CR Arnhem, t.a.v. beleidscoördinator Dolf Mulder.  Of mailen 
naar: dolfmulder@vptzarnhem.nl . Voor nadere informatie: www.vptzarnhem.nl of bel  06-14951013 
(Dolf Mulder). 
 

- Vrijwilliger worden? Neem contact op - 

mailto:dolfmulder@vptzarnhem.nl
http://www.vptzarnhem.nl/

