VACATURE
De besturen van de stichtingen Dordrecht-Bamenda en Stedenband Dordrecht-Varna
roepen sollicitanten op voor de functie van:

Coördinator stedenbanden (m/v)
14.4 uur per week

De gemeente Dordrecht heeft meerdere stedenbanden, waaronder met de stad Bamenda in Kameroen en met
Varna in Bulgarije. Doel van de stedenbandstichtingen is het geven van informatie over de partnersteden en het
stimuleren van contacten en projecten tussen inwoners, bedrijven en organisaties in Dordrecht (en regio) en de
inwoners van Bamenda en Varna. Op die manier verruimen mensen hun blik op de wereld en kunnen vriendschappen en samenwerking ontstaan. De stichtingen initiëren, stimuleren en begeleiden contacten en projecten
van personen, bedrijven en maatschappelijke organisaties van en tussen de steden.

Inhoud van de functie
De coördinator heeft tot taak de Dordtse bevolking te betrekken bij de activiteiten van de stedenbanden.
Dit gebeurt door middel van het verlenen van service, advies en begeleiding aan groepen, bedrijven, vrijwilligers
en geïnteresseerden, het onderhouden van contacten met partners in Bamenda en Varna, en het coördineren
en initiëren van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten door en voor de bevolking van Dordrecht en
omgeving. De coördinator heeft contact met de Gemeente Dordrecht en stemt de activiteiten en plannen van
de stichtingen af met de stedenbandactiviteiten van de gemeente. Ook onderhoudt de coördinator de contacten
met de samenwerkingspartners in Bamenda en Varna. In overleg met de stichtingsbesturen worden prioriteiten
gesteld en werkafspraken gemaakt. De coördinator is verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de
jaarplannen en rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan de stichtingsbesturen.

Nadere Informatie
Kijk voor meer informatie over de functie, waaronder een nadere taakomschrijving, functie-eisen en vereiste
vaardigheden, op de website van Stichting Dordrecht-Bamenda of Stichting Stedenband Dordrecht-Varna.
Neem voor nadere informatie contact op met Nienke Blauw (huidige coördinator)
via emailadres nblauw@dordrecht-bamenda.nl of –
op werkdagen tussen 16:00 en 17:00 uur telefoonnummer: 06-55370832.

Geïnteresseerd in de vacature?
Stuur dan uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae vóór 1 mei 2022 naar
info@dordrechtvarna.nl, t.a.v. Andrea van den Boogaard

