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!

Wijkhoofd collecte in Groningen
(benodigde tijd hangt af van de grootte van de wijk en het
aantal collectanten)

Functieomschrijving
Als wijkhoofd collecte stuur je de collectanten in jouw buurt aan.
Onder jouw leiding gaan de vrijwilligers (ca. 10-15 mensen) in
onze collecteweek in september goed geïnformeerd en optimaal
gemotiveerd langs de deuren om zoveel mogelijk geld op te halen
voor kankeronderzoek.
Jouw taken als wijkhoofd collecte bestaan o.a. uit:
•
actief lid zijn van het collecteteam in jouw woonplaats
•
maken van de wijkindeling en zo nodig zorgen voor
aanvullingen hierop
•
contact onderhouden met de collectanten en de
collectecoördinator
•
werven en inzetten van nieuwe collectanten
•
tijdig bestellen en distribueren van de collectematerialen
•
zorgdragen voor de inning en telling van de collecte volgens
het 4-ogenprincipe
•
na afloop van de jaarlijkse collecte bedanken van de
collectanten
•
bijhouden van het collectantenbestand
•
controle uitvoeren op de voortgang van de collecte
•
deelnemen aan de jaarlijkse collecte van de KWF-afdeling.
Gewenst profiel
• sociaal en goede communicatieve vaardigheden
• klantgericht en enthousiast
• betrouwbaar en weet overzicht te houden
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.

