
 

voor 18 uur per week 

 

 

Als Quiet Community Nijmegen bieden we sinds medio 2019 armoedeverzachting 

en versterking voor mensen in een kwetsbare financiële situatie in Nijmegen (onze 

‘members’). Dankzij ongeveer 70 lokale sponsors en financiers kunnen we ruim 225 

Nijmeegse huishoudens regelmatig iets extra’s bieden. We willen jaarlijks met 

ongeveer 30% groeien, meer activiteiten organiseren, en met meer vrijwilligers 

werken. Quiet functioneert als een sociaal-maatschappelijk bedrijf: we streven naar 

kwaliteit en professionaliteit. Tegelijkertijd staat ons maatschappelijke doel voorop 

en willen we ons niet door bureaucratie laten belemmeren. Aangezien we een 

stichting zijn hebben we geen winstoogmerk.  

Hoe we te werk gaan, lees je op www.quiet.nl en op www.quiet.nl/nijmegen vind je 

meer over ons. Met Nijmegen erbij zijn we inmiddels met elf Community’s onder de 

vlag van Quiet Nederland. Tegelijkertijd is Quiet Community Nijmegen financieel en 

juridisch zelfstandig en lokaal gericht.  

 

 

Je wordt op hoofdlijnen aangestuurd door het in Nijmegen gewortelde (vrijwillige) 

bestuur, daarbij heb je duidelijke eigen verantwoordelijkheden. De organisatie is vrij 

plat, met verschillende teams en daarbinnen verschillende rollen. Er zijn ongeveer 20 

vrijwilligers die zich voor enkele uren tot enkele dagen per week inzetten. 

Door toekenning van subsidie wordt de komende 3 jaar het project “Members 

versterken” uitgevoerd. Voor die werkzaamheden wordt tegelijkertijd ook een 

vacature opengesteld. 

 

  



 
 

 

 

 Samen met het meewerkende bestuur realiseer je het (meerjaren)plan in de 

praktijk; jij draagt de verantwoordelijkheid voor het bewaken en bereiken van nader 

af te spreken doelen.  

 Je hebt te maken met enthousiaste pioniers in het opbouwen van de organisatie, 

die tegelijkertijd zoeken naar continuïteit en groei: daar werk je aan mee en dat 

ondersteun je; 

 Je vervult een coördinerende rol en leidt het sponsorteam (van ongeveer 6 

vrijwilligers) en je ondersteunt het communicatieteam. Je voert waar wenselijk en 

nodig zelf mee uit. 

 Je geeft leiding aan vrijwilligers van het sponsorteam en stemt dit werk af met je 

collega die het project Member Versterken uit gaat voeren. 

 Je bouwt aan het Quiet netwerk in Nijmegen. Ook daarom is een netwerk in 

Nijmegen een pré en geven we voorkeur aan kandidaten die wonen in Nijmegen of 

omliggende dorpen.  

 Je bent mede verantwoordelijk voor het (media)communicatieplan. Onder jouw 

taken vallen ook administratieve werkzaamheden. Plus nog veel meer. En dat 

allemaal binnen het toegewezen budget dat jij bewaakt. 

 

 

 

 Je ziet de doelstellingen van Quiet helemaal zitten. 

 Je kunt goed analyseren, strategisch denken en plannen, maar je wil ook graag 

uitvoeren: dat betekent naast administratie ook tijd-efficiënt de handen uit de 

mouwen steken. Van papier naar concreet effect.  

 Teamgevoel is voor jou vitaal: je kunt je goed inleven in de belevingswereld van 

collega’s, members, vrijwilligers èn sponsors.  

 Je onderhoudt graag contacten, en  

 Je communiceert open en eerlijk. Je durft aan te sturen en keuzes te maken. 



 
 

 

 Je straalt energie uit en krijgt mensen enthousiast voor goed onderbouwde 

plannen, die je 

vlot presenteert voor (grote) groepen binnen en buiten Quiet. 

 Belangrijk in een kleine, groeiende, op vernieuwing gerichte organisatie: je kunt 

goed schakelen. 

 Je hebt of je ontwikkelt handigheid in de software die we als Quiet gebruiken om 

members in te schrijven en aanbiedingen te presenteren.  

 

 

Het gaat om een parttime functie van 18 uur per week voor de duur van een jaar. Dat 

kan in de toekomst verlengd worden en het aantal uren kan (mede afhankelijk van 

de beschikbare fondsen) groeien. Het brutosalaris is afhankelijk van je eerdere 

werkervaring en ligt tussen € 3.422 en € 4.119.euro bruto per maand op full time 

basis (dus tussen bruto € 1.711 en € 2.060 per maand bij deze omvang). Daarnaast 

zorgen wij voor een laptop en mobiele telefoon (of een vergoeding voor beide), 

bovenwettelijke vakantiedagen, een opleidingsbudget en een werkplek.  

Wil jij solliciteren? Mail dan uiterlijk 17 oktober 2021 je motivatie (maximaal 1 A4’tje) 

en je cv naar het bestuur: nijmegen@quiet.nl. Heb je vragen, dan zijn we per 

bovenstaande mail bereikbaar, of telefonisch op woensdag en vrijdag tijdens 

kantooruren via het telefoonnummer 06 3897 3005. 

Na een selectie van kandidaten zullen er op 25 en 29 oktober eerste gesprekken 

plaats vinden en eventueel op 9 november het tweede gesprek.  

Quiet Community Nijmegen is een Stichting met ANBI status en is gehuisvest aan de 

Cargadoorweg 10 in Nijmegen.  

 

Website   LinkedIn  

Facebook    Instagram 

http://www.quiet.nl/nijmegen
https://www.linkedin.com/company/quiet-nijmegen
http://www.facebook.com/quietnijmegen
https://www.instagram.com/quietnijmegen/

