Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: 1 op de 3
Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert
kankeronderzoek, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten. En
om dit mogelijk te maken werven we fondsen. We doen dit alles
niet alleen, maar samen met onze vrijwilligers.
Wil jij KWF steunen en meewerken aan de droom: een wereld
waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is? Heb je nog een
paar vrije uurtjes over en herken jij jezelf in onderstaand profiel?
Dan is deze vrijwilligersfunctie van vrijwilliger lokale acties
misschien iets voor jou!

Coördinator winkelbusjes
Groningen
(benodigde tijd hangt af van het aantal deelnemende
winkeliers)
Functieomschrijving
Als coördinator winkelbusjes in Groningen, is jouw belangrijkste
taak zo veel mogelijk winkeliers te motiveren een winkelbusje te
plaatsen. Zo kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de missie
van KWF Kankerbestrijding.
Jouw taken als coördinator winkelbusjes bestaan o.a. uit:
• relatiebeheer met de deelnemende winkels
• verzorgen en legen van de (verzegelde) winkelbusjes
• verantwoordelijkheid dragen voor het tellen, afstorten en
bedanktraject
• zorgen dat onrendabele busjes op betere locaties komen
• overzicht houden van geplaatste busjes, incl. de opbrengsten
• periodiek sturen van de telbriefjes naar de penningmeester
• zorgen dat er voldoende reservebusjes en stickers op voorraad
zijn
Gewenst profiel
• legt makkelijk contacten en werkt graag samen
• klantgericht en enthousiast
• betrouwbaar en nauwkeurig
Wij bieden
• begeleiding door KWF Kankerbestrijding
• 4x per jaar het (online) KWF nieuws-vrijwilligers
• netwerkbijeenkomsten met andere afdelingen en vrijwilligers
• de mogelijkheid om waardevolle kennis en werkervaring op te
doen
• de kans om te investeren in leven.
Informatie en solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil je jouw talent vrijwillig
inzetten voor de missie van KWF Kankerbestrijding? Meld je
meteen aan of neem voor meer informatie contact met ons op via
het secretariaat bestuur Groningen, info@kwfgroningen.nl.

