REGIOCOÖRDINATOR, 24 uur P/WK, STICHTING EXODUS NEDERLAND
(Standplaats vanuit huis)
Wat ga je doen?
De regiocoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en voortgang van het
vrijwilligersnetwerk in de regio Zuid-Nederland. In jouw functie ben je veel op pad en je bent dan
ook woonachtig in de regio Zuid-Nederland.
Je bent de verbindende schakel tussen onze organisatie, de vrijwilligers, het justitiepastoraat,
kerken, lokale gemeenten en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in de regio. Je onderhoudt hierbij
intensief contact met de vrijwilligerscoördinatoren van de vrijwilligersgroepen. Je houdt de
relevante en maatschappelijke ontwikkelingen bij op het gebied van (na)zorg aan
(ex-)gedetineerden en hun achterblijvende familieleden. Daarnaast houdt je ook de
ontwikkelingen bij op het gebied van (inter)kerkelijke organisaties.
Scholing en het geven van trainingen kan ook tot jouw takenpakket behoren. Het is daarom een
pre als je hier ervaring in hebt.
Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300
professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun
familieleden.
We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over
het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening.
Per 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting
Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We
werken naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere
samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan
alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, volhardend, samen en moedig.
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Wat vragen wij van jou?
Je hebt hbo werk- en denkniveau.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk.
Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met zorg aan
(ex-)gedetineerden.
Je hebt leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden.
Je bent flexibel i.v.m. onregelmatige werktijden en reizen.
Je hebt kennis, ervaring en affiniteit met het (inter)kerkelijke veld.
Vanwege de mobiele functie ben je in het bezit van rijbewijs B.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende, afwisselende en leerzame werkomgeving in een
waarden gedreven maatschappelijke organisatie.
Veel ruimte voor eigen inbreng.
Het salaris voor deze functie bedraagt minimaal € 2.780, - en
maximaal € 3.961, bruto per maand bij een 36-urige werkweek en
is afhankelijk van kennis en ervaring.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke
ontwikkeling, zoals een Loopbaan Budget en een Individueel
Keuze Budget.
Een laptop, telefoon en een reiskostenvergoeding.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door
de functieomschrijving, neem dan contact met ons op. Informatie
over de functie-inhoud wordt verstrekt door dhr. J. van Gils,
Bestuurder, via 071-5161950.
Reacties met CV en motivatiebrief, vóór 31 mei 2022 per mail via
po@exodus.nl t.a.v. dhr. J.C. van Gils.
Acquisitie? Wij kiezen ervoor om de vacature zelf te vervullen.
We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Kijk voor meer informatie op www.exodus.nl of bekijk onze social media:
exodus-nederland
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