
      
      

Kinderparadijs Meidoorn en Natuurspeeltuin de Speeldernis hebben de handen 

ineengeslagen om de speeltuinen in Noord te versterken. Zij zijn daarvoor op zoek naar een  

Coördinator Noordpool 

voor 20 uur per week 

De Noordpool is een op te richten vrijwilligerspool van bewoners uit Noord en omgeving die 

zich willen inzetten voor het versterken van het speelklimaat in Rotterdam Noord.  

Wat ga je doen? 
Je  zet een vrijwilligerspool op en werft vrijwilligers met groene vingers, een cultureel hart 

en/of vrijwilligers met pedagogische vaardigheden. Na het inventariseren van de klussen bij 

Natuurspeeltuin de Speeldernis, Kinderparadijs Meidoorn en Speeltuin Het Noorden verbindt 

je de kwaliteiten en wensen van vrijwilligers uit Noord aan deze klussen. Hierbij maak je 

gebruik van een functioneel wervingssysteem. In een later stadium kan het aantal 

organisaties worden uitgebreid. De functie is ondergebracht bij Stichting Kinderparadijs 

Meidoorn. 

 

Wat vragen we? 
 Kennis op MBO/HBO-niveau 

 Kennis van het gebied Rotterdam Noord en een solide netwerk daarbinnen 

 Goede mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid  

 Aantoonbare ervaring met het werven en selecteren van vrijwilligers 

 Affiniteit met de pedagogische wijkvisie 

 Sociale vaardigheden voor het opbouwen en onderhouden van relaties 

 Sensitiviteit voor verschillende achtergronden en niveaus 

 Een positieve instelling, kunnen kijken vanuit kracht 

 Harde werker met een ‘kendoe’-mentaliteit 

 Kan het hoofd koel houden op de Noordpool 

 

Wat bieden we? 
 Een functie van 20 uur per week voor de periode 1 september tot 31 december met 

uitzicht op verlenging van een jaar 

 Inschaling conform CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening in schaal 7, de trede 

is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 Twee bijzondere werkplekken in Rotterdam Noord met een energieke en inspirerende 

werkomgeving 

 Een groot netwerk binnen de culturele, educatieve, welzijns- en ‘groene’ sector. 

 

Lijkt het je leuk en denk je dat je de juiste persoon bent? 
Richt dan je sollicitatie uiterlijk 15 augustus aan Esther Soeterbroek en mail jouw motivatie 

begeleid met je curriculum vitae naar esther@kinderparadijs.net Voor eventuele vragen is 

Esther bereikbaar op 010-4678070 van dinsdag t/m vrijdag. 

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 20, 21 of 25 augustus. 

mailto:esther@kinderparadijs.net

