
Vrijwillige Professionals
JAAR

Stichting Gilde Den Haag is op zoek naar een

Bureaucoördinator
voor ten minste drie dagdelen (ochtenden) per week

Wat doet Gilde Den Haag
Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde!  

Zo’n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, 
kunde en (levens)ervaring in voor hun stad en hun stadgenoten.  

Zo verzorgt het Gilde verschillende stadswandelingen met een gids  
voor ruim 10.000 deelnemers per jaar, is er het taalmaatjesproject  
SamenSpraak en kunnen coaches,  adviseurs en taalbegeleiders  

worden ingezet vanuit Individueel Advies.

Het Bureau
Het Gildebureau is de spil van onze organisatie.  

Hier worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. De taken van  
de medewerkers omvatten o.a. het verstrekken van informatie  
over het Gilde in brede zin; het registreren van de aanvragen  

en het bewaken van de aanvraagdossiers (in een geautomatiseerd  
systeem); het onderhouden van contacten met de stadsgidsen,  

coaches en adviseurs. Het huidige team bestaat uit negen parttimers.

De Functie
Als Bureaucoördinator geeft u leiding aan het bureau en bent  
u eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.  

U informeert en ondersteunt het bestuur. 

Wie zoeken wij
Voor de functie van Bureaucoördinator zoeken wij een vrijwilliger  
voor ten minste drie ochtenden per week. Liefst iemand die zijn of  

haar werkzame leven achter zich heeft. U hebt ten minste MBO-niveau.  
U vindt het een uitdaging om alles in goede banen te leiden.  

U heeft plezier in het werken met een enthousiast team. U kunt goed  
overweg met MS Word en Outlook, mogelijk ook met Excel.  

De Social Media zijn voor u al lang geen abracadabra meer. Kennis  
van vooral de Engelse taal en mogelijk ook andere talen is een pre.  

Goede communicatieve eigenschappen zijn een must, gezien de  
diverse contacten van het Gilde, zowel intern als extern. 

Wat kunnen wij U bieden
Ons aanbod is een gevarieerde vrijwilligersbaan met veel  

zelfstandigheid, in een prettige werksfeer. Voor het Gilde gemaakte  
onkosten kunnen worden gedeclareerd en al onze vrijwilligers  

zijn verzekerd.

Hebben wij uw belangstelling gewekt?
Bent u geïnteresseerd in deze afwisselende vrijwilligersbaan,  

stuur dan een beknopte CV naar info@gildedenhaag.nl.  
Wilt u meer weten over de functie, neemt u dan contact op met  

Uschi Lubowski op dinsdag of donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur  
op 070 3561281. 

Gilde Den Haag, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag  
www.gildedenhaag.nl


