16 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 voor onze members, 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. Omdat 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 de coördinator/projectleider, 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.
Vanwege toekenning van subsidie wordt de komende 3 jaar het project “Members
versterken” uitgevoerd.

Je realiseert het plan ‘Members Versterken’ in de praktijk; daartoe krijg je
ondersteuning en stem je af met het bestuurslid “memberteam”. Je draagt
verantwoordelijkheid voor het bewaken en bereiken van de doelen van het project
en je bewaakt het voor dit project jaarlijks toegewezen budget.
De doelen behelzen (1) het aanbieden van activiteiten en workshops voor
members, (2) members die dat willen de kans geven zich tot vrijwilliger voor
Quiet te ontwikkelen en (3) actieve members te ondersteunen bij het overstappen
naar andere maatschappelijke activiteiten.
Je hebt te maken met enthousiaste pioniers in het opbouwen van de organisatie,
je kunt vrijwilligers werven binnen en buiten de organisatie voor de uitvoering van
dit project. Daar is al enige ervaring mee.
Je bent al thuis of raakt snel thuis in 3 methodieken, namelijk:
Presentbenadering, TijdvoorElkaar methode en Bronmethodiek.
Je bouwt aan het Quiet netwerk in Nijmegen dat ondersteunend is voor het
vergroten van het netwerk van de members. Ook daarom is een netwerk in
Nijmegen een pré en geven we voorkeur aan kandidaten die wonen in Nijmegen
of omliggende dorpen.

Je ziet de doelstellingen van Quiet helemaal zitten.
Je geniet van contact maken en je kunt goed luisteren. Je kunt je waarnemingen
omzetten in doen en dat is voor jou een creatief proces, waar je energie uit haalt.
Je kunt zelf goed samenwerken en samenwerking voeden.
Teamgevoel is voor jou vitaal: je kunt je goed inleven in de belevingswereld van
collega’s, members, en vrijwilligers. En je kunt vrijwilligers begeleiden om het
beste uit henzelf te halen en zo te groeien.
Je communiceert open en eerlijk. Je durft aan te spreken en keuzes te maken.

Je straalt enthousiasme uit, en je kunt in (kleine) groepen goed uit je woorden
komen.
Belangrijk in een kleine, groeiende, op vernieuwing gerichte organisatie: je kunt
goed switchen en multitasken.
Je hebt of je ontwikkelt handigheid in de software die we als Quiet gebruiken om
members in te schrijven.

Het gaat om een parttime functie van 16 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 € 3.197 en € 3.738 euro bruto per maand op full time
basis (dus tussen bruto € 1.420 en € 1.660 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) en je cv
naar het Quiet-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, 26 en 28 oktober eerste gesprekken
plaats vinden en eventueel op 8 of 9 november het tweede gesprek.
Quiet Community Nijmegen is een Stichting met ANBI status en is momenteel
gehuisvest aan de Cargadoorweg 10 in Nijmegen.
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