
Gezocht vrijwilligers!   

Laat jij jouw stem horen voor Quiet? 

 

Quiet Community Eindhoven biedt 

momenteel bijna 200 gezinnen 

armoedeverzachting. We hebben de 

ambitie om veel meer Eindhovenaren die 

in armoede leven en opgroeien, op te 

nemen in onze community. 

We willen daarom een memberteam 

oprichten, dat zich bezighoudt met het 

bellen en mailen van onze leden. Dit team 

helpt Quiet-members met hun vragen, 

belt een rondje als aanbiedingen de deur 

zijn uitgegaan, controleert 

membergegevens en legt uit hoe 

members optimaal gebruik kunnen 

maken van het platform en de app, met 

gratis aanbiedingen van inmiddels ruim 

70 sponsoren.  

Zoals gezegd: we willen groeien. Daarom 

zoeken we nieuwe vrijwilligers voor ons Quiet memberteam 

We denken aan vrijwilligers die… 

• De doelstellingen van Quiet een warm hart toedragen: armoede verzachten en 

mensen zélf in hun kracht laten komen. 

• Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar zijn. Maar meer mag ook!  

• Goede communicatieve vaardigheden hebben.  

• Vriendelijk en geduldig zijn, goed kunnen luisteren en een rustige, prettige 

telefoonstem hebben. 

• Enige administratieve ervaring hebben, nauwkeurig werken en digitaal vaardig zijn.  

Wat jij mag verwachten bij Quiet? 

Gezelligheid, respect, vertrouwen, gedrevenheid, saamhorigheid, zelfspot, een lach en een 

traan, dankbaarheid. 

Je kunt de werkzaamheden doen in je eigen tijd en op momenten de jou passen.  

Interesse?  

Heb je interesse? We ontvangen je reactie graag uiterlijk op woensdag 15 februari. 

Mail dan je gegevens, je achtergrond en je motivatie naar Christel Ruijs (christel@quiet.nl), 

onder vermelding van ‘vacature vrijwilliger memberteam’. 

 

Als je elke dag in armoede leeft, is het fijn 

als dat wordt verzacht. Even een momentje 

van rust en geluk. Quiet Eindhoven helpt 

haar leden (members) om even te 

ontsnappen aan armoede. Dat doen we met 

fijne aanbiedingen aan onze members. Onze 

aanbiedingen zijn altijd gratis.  

Quiet Eindhoven krijgt hulp van sponsors. 

Dit zijn winkels en bedrijven uit de regio. Zij 

bieden gratis een leuk uitje aan. 

Bijvoorbeeld eten in een restaurant of naar 

de film. Of een bezoek aan een museum of 

een voetbalwedstrijd. Of jezelf verwennen 

bij de kapper of een hoofdmassage. Alles 

draait om ontspanning en vrije tijd. Leuke 

dingen doen, waar normaal geen geld voor 

is. 

 


