Vacature vrijwilliger coördinator project W.U.R.M.
Lijkt het je leuk om een diverse groep mensen te begeleiden een project uit de grond te stampen? Dan
is dit je kans! Wij zijn namelijk op zoek naar iemand die de vrijwilligers van project W.U.R.M. kan
werven en begeleiden.
W.U.R.M. staat voor We Use Recycled Materials. Dit is een project van buurtbewoners van Amsterdam
West die op duurzame en natuurvriendelijke wijze een vervallen gebouwtje gaan renoveren op het
terrein van Volkstuinvereniging Sloterdijkermeer. Uiteindelijk komt er een prachtig bouwwerk dat voor
allerlei doeleinden door buurtbewoners gebruikt kan worden, waar omwonenden elkaar kunnen
ontmoeten, samen kunnen tuinieren en van elkaar kunnen leren. De bouw wordt deels gerealiseerd
door Peter Plank, die workshops geeft in ‘Bouwen met afval’ en ‘Levend bouwen’.
Om vrijwilligers voor dit project te werven en begeleiden, zijn we per direct op zoek naar een
‘vrijwilliger coördinator’.
Wat verwachten we van jou?
-

-

-

Werven van vrijwilligers voor bouwwerkzaamheden
Begeleiden van vrijwilligers: kennismaken, verwachtingen afstemmen, ervoor zorgen dat
iedereen uit de voeten kan en zich gewaardeerd voelt. We krijgen mogelijk met een diverse
groep mensen te maken.
Coördineren van vrijwilligers bij de uitvoer van de sloop en opbouw: inplannen en instrueren
van vrijwilligers, hiervoor is een goede samenwerking met de renovatie coördinator(en)
belangrijk. Zorgen voor toegang tot de bouwlocatie en voor thee, koffie en fruit op locatie.
Bijdragen aan een fijne (werk)sfeer en prettige samenwerking

Wat bieden we jou?
-

Bijdragen aan de bouw van een inspirerende plek in Amsterdam
Een plek om samen te experimenteren en te leren
In de toekomst toegang tot het gebruik van een multifunctionele ruimte met tuin
Samenwerken met enthousiaste vrijwilligers en andere betrokkenen
Ervaring met het werven en begeleiden van vrijwilligers
Onkosten worden vergoed

De uren zijn bespreekbaar. We verwachten dat de werkzaamheden gemiddeld 2-4uur per week gaan
kosten. Dit zal per week verschillen, in het begin zullen we vooral bezig zijn met het werven en
kennismaken met vrijwilligers en later hangt het af van de uit te voeren werkzaamheden.

Lijkt dit je wat? Stuur een email naar info@wurmwurm.nl
Ook als je nog twijfelt of nieuwsgierig bent, altijd welkom om contact op te nemen!

Voor meer info over project W.U.R.M. zie www.wurmwurm.nl of
https://www.facebook.com/wurm.wurm.338 of stuur een mailtje naar info@wurmwurm.nl.

