
 
 
 
 
Functieprofiel Coördinator Vrijwilligers (32-36 uur p/w) 
KiKa                                                                                                                       
KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderkanker te vergroten van 75 naar 95%. Om dit te 
realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. 

Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe 
behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ 
te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, 
specifiek gericht op kinderkanker. 

KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen 
overwinnen. 

Functiebeschrijving 
Onze Coördinator Vrijwilligers (CV) is een spin in het web richting de ca. 200 vrijwilligers die zich door het hele 
land voor ons doel inzetten. Samen met je collega ben je contactpersoon voor de vrijwilligers als het gaat om 
vragen, problemen of zaken die het uitvoeren van hun taken beïnvloeden. Tevens ben je verantwoordelijk voor 
het matchen van acties met vrijwilligers, het houden van intake gesprekken met nieuwe vrijwilligers en het 
zelfstandig aansturen van de gehele keten aan activiteiten die voortvloeien uit dit netwerk. Andere 
werkzaamheden die wij van je verwachten is de organisatie van de Vrijwilligersdag die KiKa één keer per jaar 
houdt voor al haar vrijwilligers. 
 
Een andere belangrijk speerpunt is voorlichting voor scholen. Deze bestaat uit voorlichting via de website van 
KiKa met lespakketten voor de basis- en de middelbare school. Vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt dit 
uitgebreid met voorlichtingslessen voor de basisschool. De nieuwe Coördinator Vrijwilligers gaat een grote rol 
krijgen in het op de kaart zetten van deze voorlichtingslessen. 
 
Verantwoordelijkheden 

• het goed aansturen van het vrijwilligers netwerk en de bijbehorende acties 
• aanspreekpunt voor vrijwilligers 
• voorlichting uitwerken en opzetten 
• het aansturen en beheren van de vrijwilligers database  
• het beheer van de Facebook community voor het vrijwilligersnetwerk 

 
 
Belangrijke eigenschappen  

• Opleiding/denkniveau HBO  
• Je bent zorgvuldig en accuraat en kunt goed je eigen werkzaamheden plannen  
• Je hebt goede contactuele eigenschappen en je bent een teamplayer  
• Je bent stressbestendig en houdt van aanpakken 
• Je hebt het vermogen om creatief en flexibel om te gaan met een grote variëteit aan vragen en 

opdrachten 
Arbeidsvoorwaarden 
Buiten een open en informele sfeer bieden wij, afhankelijk van opleiding en ervaring, een passende 
salariëring. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd welke gestart wordt met een 
arbeidsovereenkomst voor een half jaar. 

Contactinformatie                                                                                                              
Ben je geïnteresseerd in deze functie en wil je met een leuk en gemotiveerd team aan de slag voor een 
toekomst voor Kinderen Kankervrij, reageer dan voor 6 mei met CV en motivatiebrief per e-mail naar 
personeelszaken@kika.nl 
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