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PROJECTCOÖRDINATOR  ‘THUIS IN CHARLOIS’ 

Thuis in Charlois zoekt een projectcoördinator voor het opstarten en coördineren van verschillende 
activiteiten binnen de stichting. Daarvoor zijn we op zoek naar iemand die kan plannen en 
organiseren, die vrijwilligers werft en met hen samenwerkt en zorgt voor communicatie rond 
activiteiten. Een functie die vraagt om creativiteit, goede communicatievaardigheden en een flexibele 
instelling. 
  
 

Thuis in Charlois 

Thuis in Charlois 1 is een maatschappelijke en diaconale organisatie in de levendige wijk Oud-Charlois. 
We zijn er voor iedereen in Charlois. Vaak als goede buur en soms als hulpverlener. Thuis in Charlois 
biedt wijkmaaltijden, cursussen (taal en computer), een huiskamer met leuke activiteiten, een 
uitdeelpunt van de Voedselbank in een inloopspreekuur voor allerlei maatschappelijke hulpvragen. 
Daarnaast denken we continu na over activiteiten die bijdragen aan de bloei van de buurtbewoner en 
daarmee van de wijk. Kortom een organisatie die veel te bieden heeft aan de wijk Oud-Charlois. 
 
Activiteiten vinden plaats in het gebouw de Bethelkerk. Vanaf september 2022 trekt Thuis in Charlois 
naar een ander pand aan de Boergoensevliet. Een voormalig schoolpand wordt daarvoor verbouwd en 
ingericht. De wens is dat het nieuwe pand een herkenbare plaats wordt in de wijk waar steeds meer 
mensen een plek vinden in de sociaal-maatschappelijke activiteiten die er plaatsvinden.  
 

Vanwege het vertrek van een medewerker én vanwege de wens om nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen zoeken we een projectcoördinator. 

 

Wat houdt de baan in? 

• Met een team van vrijwilligers enthousiast aan de slag om bestaande activiteiten uit te voeren 

en verder te ontwikkelen 

• Voorstellen doen en plannen maken voor nieuwe activiteiten die passen binnen Thuis in 

Charlois en die bijdragen aan de wijk Oud-Charlois 

• Vrijwilligers werven, begeleiden en hen verantwoordelijkheden geven binnen jouw projecten 

passend bij hun mogelijkheden  

• De verantwoordelijkheid nemen voor alle onderdelen van jouw projecten en mensen laten 

weten waar de projecten voor staan en die doelen uitdragen 

• Bijdragen aan het netwerk rondom Thuis in Charlois gericht op instellingen binnen de wijk en 

daarbuiten. 

 

 
1 De formele naam van Thuis in Charlois  is Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland 
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Wat verwachten we van jou? 

 

• Je bent enthousiast en kunt makkelijk met mensen omgaan en bent oprecht in hen 

geïnteresseerd  

• Je bent praktisch ingesteld en in het leidinggeven en coördineren kun je goed op hoofdlijnen 

denken en handelen 

• Je kunt creatief omgaan met onverwachte situaties en nieuwe uitdagingen 

• Je bent bewogen met mensen in sociaal economische knelsituaties en wilt voor hen aan de 

slag of je verbind hen aan anderen die iets kunnen betekenen 

• Je voelt je verbonden met Zuid en Oud-Charlois  

• Je bent communicatief sterk en je kunt de stichting ook op sociale media zichtbaar maken 

• Je bent meelevend en actief lid van een christelijke geloofsgemeenschap  

• Je hebt ervaring in een vrijwilligersorganisaties bij voorkeur gericht op jongeren en jeugd 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau (de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening of 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening vormen een goede basis). 

 

Wat bieden we jou? 

• Een jaarcontract voor 20 uur per week met mogelijkheid tot verlenging 

• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk in schaal 8 

• Een leuke werkomgeving met een groeiend en energiek team  

• Een plek binnen de sociale omgeving van Oud-Charlois, waar veel gedaan kan worden voor de 

wijk.  

 

Als deze vacature je aanspreekt,  neem dan contact met ons op vóór 15 april met een brief of een 

filmpje, inclusief een CV, aan Wim van der Mik,   voorzitter@thuisincharlois.nl  .     

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden vanaf 20 april.         

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arend Ripping,  zakelijk leider door te mailen naar 

arend@thuisincharlois.nl of met hem te bellen: 06 55 70 03 47 
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