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Al 25 jaar komt GAIA op voor de rechten en het welzijn van dieren. GAIA stelt mistoestanden aan de kaak,
maar reikt tegelijk ook oplossingen aan. Op deze manier willen zij ervoor zorgen dat er betere wetten voor het
dierenwelzijn tot stand komen. GAIA handelt lokaal, maar denkt globaal. Zij gaan de dialoog aan met de
bevoegde overheden op Belgisch en Europees niveau en zetelen in diverse officiële adviesorganen. Hiervoor
kunnen zij steunen op een grote achterban van vrijwilligers, sympathisanten en leden. Het GAIA-team bestaat
uit gedreven mensen die de krachten bundelen om een gezamenlijke droom te realiseren: een samenleving die
dieren met respect behandelt en hen het recht biedt op een waardig leven.
Voor de versterking van het vaste kernteam zijn we op zoek naar een m/v:

VRIJWILLIGERSCOORDINATOR
JOUW FUNCTIE
 U bent iemand met een visie en strategische inzichten die bouwt aan een betrokken groep vrijwilligers die
GAIA ondersteunt bij de realisatie van zijn doelstellingen.
 U zorgt voor het continu aantrekken van vrijwilligers en verzorgt de selectie van deze nieuwe GAIA‘ambassadeurs’.
 U maakt een inschatting van ieders capaciteiten en sterktes en zet deze zo optimaal mogelijk in, rekening
houdend met de wensen van de vrijwilligers en de belangen van de organisatie.
 U informeert en enthousiasmeert het team continu en u zorgt er voor dat de vrijwilligers op de hoogte zijn
van alle acties en campagnes en u zorgt er voor dat ze het gedachtengoed van GAIA mee uitdragen.
 U bepaalt het vrijwilligersbeleid, evalueert het en stuurt bij indien nodig.
 U bouwt de lokale werking en initiatieven per provincie uit.
 U rijkt pro-actief creatieve voorstellen aan om acties en campagnes van GAIA te realiseren.
 U verzekert de aanwezigheid van het juiste aantal vrijwilligers tijdens geplande evenementen of acties. U
zorgt voor duidelijke instructies en een grondige briefing vooraf en regelt de nodige logistieke
ondersteuning van het evenement zelf.
 U regisseert het verloop van de acties ter plekke en leidt alles in goede banen.
 U evalueert de acties na afloop en rapporteert hierover.
 U houdt de ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en de samenleving bij die van belang zijn voor het
vrijwilligerswerk in de eigen organisatie.
 U rapporteert rechtstreeks aan de directie.
JOUW PROFIEL
 U beschikt over een grote portie mensenkennis en houdt ervan samen te werken met mensen van
uiteenlopende achtergronden.
 U weet mensen aan te moedigen en te motiveren, maar u zal hen ook, indien nodig en met de nodige
diplomatie, op verbeterpunten wijzen.
 Indien u reeds ervaring heeft met het aansturen van vrijwilligers, is dit een pluspunt.
 U heeft duidelijk zin voor initiatief en durft daadkrachtig ingrijpen indien nodig. U kan kort op de bal spelen
als de situatie dit vereist.
 U heeft oog voor detail, bent proactief en creatief en denkt binnen de organisatie mee op welke wijze u
samen met de vrijwilligers het verschil kan maken om de doestellingen van GAIA te realiseren.
 Plannen en organiseren zit in uw bloed en u beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 U bent in het bezit van een rijbewijs B.
 U kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands en het Frans.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

BE.HUDSON.COM
ONS AANBOD
 U komt terecht in een functie waar u daadwerkelijk een verschil kan maken voor het dierenwelzijn.
 U krijgt een ruime verantwoordelijkheid en tegelijk de vrijheid om initiatieven uit te werken en voor te stellen.
 U maakt deel uit van een zeer gedreven team dat hetzelfde gedachtengoed deelt als u.
INTERESSE?
Stuur jouw CV en motivatiebrief, met referentie BE772477, naar Alyssa vanGoethem van Hudson: tel +32 492
89 76 01, e-mail alyssa.vangoethem@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com.
Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

