Vacature oproep: Relatiebeheerder

A Break 4 Kids is een non-profit stichting die in Nederland uitstapjes organiseert voor kinderen van 12-18
jaar, die niet thuis kunnen wonen, maar in opvanghuizen verblijven. Soms staat zo'n opvanghuis bij u om
de hoek ! Het gaat om kinderen die zijn misbruikt, verwaarloosd, mishandeld, etc. Wilt u meehelpen zodat
zij tijdens deze uitstapjes even kind kunnen zijn?







-

Momenteel zijn wij op zoek naar relatiebeheerders.
De taak van een relatiebeheerder is het onderhouden van het contact met maximaal drie
opvanghuizen waarin de jongeren zich bevinden en jij bent hierin het gezicht van A Break 4 Kids.
De relatiebeheerder houdt een vinger aan de pols, zodat A Break 4 Kids in kan spelen op de
behoeften van de jongeren binnen de doelstellingen van de stichting
De relatiebeheerder inventariseert de wensen en mogelijkheden van de tehuizen en vormt een
tussenschakel tussen A Break 4 Kids en de tehuizen.
De relatiebeheerder weet instellingen enthousiast te maken voor geboden activiteiten.
De relatiebeheerder evalueert met tehuizen de aangeboden activiteiten, zodat er afstemming met A
Break 4 Kids kan plaats vinden.
Wij verwachten van je dat je:
Enthousiast bent voor de doelstellingen van A Break 4 Kids.
In de regio Zoetermeer/Den Haag woont en een auto hebt, zodat je de tehuizen kunt bezoeken.
Sterke communicatieve vaardigheden hebt en de privacy van de kinderen waarborgt.
Initiatieven weet te nemen en je dienstbaar weet op te stellen.
A Break 4 Kids is een enthousiaste non-profit stichting. We bestaan uit een gezellig team
vrijwilligers die deze kinderen even een steuntje in de rug gunnen en willen verwennen.
Het mooie is dat je zelf kunt bepalen hoeveel en wanneer je aan de slag wilt gaan met bovenstaande
functie. Bovendien krijg je ruimschoots de tijd om A Break 4 Kids te leren kennen!



Kijk voor meer informatie op onze website: www.abreak4kids.nl
U kunt contact opnemen via: info@abreak4kids.nl of 0252-341164

