Stichting Wandelnet
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
tel. 033-4653660
email: info@wandelnet.nl

Wij werken aan wandelen en zoeken een nieuwe collega!

Samen met bijna 1000 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen
in Nederland. Dit doen we voor 10,5 miljoen wandelaars die jaarlijks 441 miljoen wandelingen maken.
Omdat wandelen leuk en gezond is, bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame samenleving.
We werken vanuit vijf domeinen: routes, belangenbehartiging, community, vrijwilligers en strategie.
Door het vertrek van een collega zijn we per direct op zoek naar een:

COÖRDINATOR ROUTES
beleidsmedewerker Wandelnet
max. 32 uur per week

Taken & werkzaamheden
Als coördinator voor het domein routes voer je de volgende taken en werkzaamheden uit:
• je geeft vorm en inhoud aan het domein routes door het vertalen van strategisch beleid naar
uitvoering
• jaarlijks stel je een werkplan op met begroting voor de projecten en activiteiten in het domein routes
• je levert vanuit nieuwe ontwikkelingen in de markt van routes een bijdrage aan het strategisch beleid
van Wandelnet
• je coördineert alle werkzaamheden binnen het domein routes en werkt daarin samen met andere
medewerkers die activiteiten of projecten in dit domein uitvoeren (waaronder LAW-zaken,
routedatabank en meldsysteem)
• je verzorgt het accountmanagement naar regionale routebureaus en onderhoudt relevante contacten
binnen dit domein; je bent proactief in het organiseren van kennisbijeenkomsten en het leggen van
nieuwe contacten
• je herkent kansen in de markt en vertaalt die naar projectvoorstellen en financieringsmogelijkheden
• je verzorgt projectmanagement waarbij je in staat bent planning, budget en kwaliteit van het project
te managen en deels ook zelf uit te voeren
Rol & positie
De coördinator van het domein routes:
• legt verantwoording af aan de directeur
• werkt (op gelijkwaardig niveau) samen met collega’s binnen dit domein en vrijwilligers
• maakt onderdeel uit van het intern domeinoverleg

Vaardigheden & eigenschappen
Van de coördinator routes vragen we de volgende vaardigheden:
• strategisch en praktisch; je bent in staat strategische lijnen uit te zetten en weet die tegelijkertijd ook
te vertalen naar concrete acties die je deels ook zelf uitvoert
• coöperatief; samenwerken doe je van nature, je communiceert gemakkelijk en je sociale
vaardigheden zijn op orde, zowel richting collega’s, onze vrijwilligers en richting externen
• innovatief en marktgericht; je bent in staat om op basis van marktontwikkelingen nieuwe producten
te bedenken, projecten op te starten en financiering te vinden
Eisen & voorwaarden
•
•
•
•
•

minimaal HBO-niveau
(aantoonbare) relevante werkervaring
kennis van GIS is een pré
zelfstandig, initiatiefrijk, proactief, strategisch en flexibel
affiniteit met wandelen

Aanbod & arbeidsvoorwaarden
Bij Wandelnet werk je met gedreven collega’s en vrijwilligers. Je krijg veel vrijheid om je functie in te vullen.
Je hebt een dynamische rol waarbij je contact hebt met verschillende partijen en toewerkt naar concrete
resultaten.
We bieden een functie voor maximaal 32 uur (max 0.89 fte) voor een jaar met vooruitzicht op verlenging.
Het salaris is conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 9.
Informatie & solliciteren
Zie voor meer informatie: www.wandelnet.nl of bel met
Joep Naber (directeur): 06 22313060 of Ankie van Dijk (adjunct-directeur): 06 33342113.
Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV per e-mail voor 15 november 2018 naar info@wandelnet.nl en
vermeld in de onderwerpregel ‘vacature coördinator routes’.
In week 47 vinden sollicitatiegesprekken plaats.

