BestBuddies Nederland is op zoek naar een Regio Manager
BestBuddies Nederland is onderdeel van een internationale NGO en heeft kantoor in Utrecht.
BestBuddies bestaat ruim 12 jaar en heeft een netwerk van 48 clubs opgebouwd verdeeld
over verschillende provincies. Hierin zijn wekelijks ruim 700 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers
begeleiden wij bij het aangaan van vriendschappen met jongeren met een (licht)
verstandelijke beperking. Hierdoor versterken wij het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en
kwaliteit van leven van deze jongeren. Om met een landelijke dekking meer jongeren te
kunnen bereiken wil de organisatie de huidige operatie steviger naar buiten laten treden.
BestBuddies is een informele organisatie, maar wij zeggen wel tegen elkaar waar het op
staat. Voor alles zijn wij overtuigd van de enorme kracht van ons vriendschapsprogramma.
Wij zoeken een:

Regio Manager West m/v (24-32 uur p.w.)
Bevlogen, resultaatgericht, energiek.
Wij zoeken een enthousiaste en daadkrachtige regio manager (m/v). BestBuddies doet het
“anders” net als jij. Wij gaan uit van de eigen kracht van het individu. Geen eindeloze
regeltjes, maar zorgen dat mensen het zelf regelen en in hun eigen kracht komen te staan.
Met een team van club managers zorg je dat BestBuddies zichtbaar is in de buitenwereld en
weet je gemeentes, instellingen en partners te overtuigen van de kracht van onze missie. Je
krijgt de kans echt iets te betekenen voor jongeren met een verstandelijke beperking. De
werktijden kunnen onregelmatig zijn, maar je hebt ook een zekere vrijheid in eigen indeling.
Vooralsnog is de regio West ingedeeld via de driehoek Alkmaar-Rotterdam-Utrecht.
De regio manager:
-

Ziet toe op het handhaven van de kwalitatieve eisen als vastgesteld in de Buddyhandboeken en de doorontwikkeling van deze handboeken;
Initieert en ontwikkelt nieuwe ideeën voor eigen fondswerving. Doet voorstellen
richting directie;
Geeft leiding aan de clubmanagers;
Heeft inzicht in het leven van en met jongeren met een licht verstandelijke beperking;
Onderhoudt contacten met de leiding van hogescholen, betrokken gemeentes en
zowaar nodig instellingen. Ziet toe op het naleven van de gemaakte afspraken;
Neemt zo nodig deel aan stagemarkten Hogescholen voor de werving van stagiaires
c.q. clubmanagers;
Onderhoudt en initieert lokale contacten op het gebied van werving van vrijwilligers;
Coacht en begeleid intervisies;
Draagt zorgt voor de afwikkeling stages van de club managers en begeleidt de
clubmanagers in hun specifieke stagebegeleiding van de student-vrijwilliger;
Stelt de planning op van de te vormen koppels en ziet toe op het behalen van de
doelstellingen;
Geeft leiding aan de matchmaker(s);
Promoot en is de brug tussen clubmanager en event manager als het gaat om zgn.
kleine evenementen;
Weet hoe een management informatie systeem werkt;
Houdt niet van “nee” als antwoord.

BestBuddies Nederland is een non-profit organisatie die jongeren tussen de 16 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking koppelt aan
vrijwilligers in een één op één vriendschapsrelatie.

De ideale kandidaat
Heeft minimaal HBO Social work. Je bent ambitieus, ondernemend en neemt geen
genoegen met het gemiddelde. Heeft humor maar is ook no-nonsense en wil voor alles dat
jouw regio de beste is. Weet de balans te vinden tussen de kracht en uitvoering van onze
vriendschappen en de duurzame financiering hiervan. Heeft een sterk inlevingsvermogen in
de leeftijd van onze doelgroep (16-35 jaar).
Bezoldiging
De bezoldiging is in lijn met gangbare beloningen inclusief telefoon, laptop en onder
voorwaarden een auto van de zaak. Een bonusregeling op basis van behaalde KPI’s.
Aanstelling voor de duur van 1 jaar met kans op aanstelling voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Rob Pennings, Bestuursvoorzitter
BestBuddies Nederland. Tel: 085-4019185
Je motivatie en CV graag sturen uiterlijk 21 juli 2018 naar: bestuur@bestbuddies.nl
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