
TIME FOR 
A CHANGE?

Een hands-on projectleider met oog voor 
detail. Een duizendpoot die de wereld 
een stukje mooier wil maken en met ge-
voel voor taal bouwt aan een online en 
offline community. Wil je verschil ma-
ken, iets doen wat er echt toe doet? Ben 
je een denker én een doener? Dan zoe-
ken wij jou!

WIJ ZOEKEN EEN WERELVERBETERAAR 
MET COMMUNICATIETALENT.

www.buddytobuddy.nl



Buddy Breda koppelt vluchtelingen en inwoners van Breda op basis van gelijkwaardigheid en 
gemeenschappelijke interesses. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet en 
werken zo aan een wereld waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelij-
kertijd maximaal met elkaar verbonden zijn. We begeleiden jaarlijks 300 mensen in een buddy 
traject van vier maanden. Naast het een-op-een contact bouwen we aan een community en 
geven buddy’s op deze manier een kans om ook een netwerk op te bouwen.

DE FUNCTIE

JIJ BENT WIJ BIEDEN

- Enthousiast, flexibel, open-minded en een 
organisatie-talent 
- Herkent je in: “9 tot 5, huh? De hele week is 
van mij” 
- Je bent een ster in het binden en behouden 
van mensen binnen de community
- Je hebt een ondernemende instelling en  
affiniteit met fondsenwerving 
- Voor jou zijn social media, wordpress en 
mailchimp bekend terrein
- Je hebt de gave om onze verhalen online en 
offline in beeld en woord te vertellen 
- Je herkent de visie van de organisatie en  
gelooft in een wereld voor ons allemaal

- Een fantastische plek als zzp’er binnen een 
bloeiende organisatie 
- Een leuke en dynamische werkomgeving 
met zeer diverse sociale contacten en een 
warm team
- Een werkomgeving met veel vrijheid waar 
zelfstandigheid belangrijk is 
- Een maatschappelijk tarief van 37,50 (uit-
voerende taken) en 52,50 per uur (aansturen-
de taken) op zzp-basis 
- Tussen de 14-20 uur per week: samen met 
jou bespreken we hoe we jouw talenten het 
beste kunnen inzetten

Graag ontvangen we je motivatie en CV uiterlijk op 20 maart 2021 via 
vacaturebreda@buddytobuddy.nl ovv sollicitatie. Voor meer informatie kun je ons mailen of 
bellen met Liesbeth van Well op 06-14693535.

SOLLICITEREN?

WIE ZIJN WIJ?

We zoeken een hands-on projectleider met communicatietalent die stevig verankerd is in de 
Bredase gemeenschap. Jij bent het gezicht voor de buddy’s en hebt de dagelijkse touwtjes 
in handen. Wat komt daarbij kijken? Je maakt en beheert de jaarplanning. Je organiseert vijf 
matchingsrondes per jaar die bestaan uit inspiratie- en informatiebijeenkomsten, matching 
van buddy’s, en intervisies. Je geeft vorm aan activiteiten en events en komt met ideeën om 
de organisatie zo professioneel mogelijk te laten functioneren. Je bent het aanspreekpunt 
voor vrijwilligers en samenwerkingspartners in de stad. Een belangrijk onderdeel van jouw 
functie is het onderhouden en blijven bouwen aan de online en offline community waarbij 
ontmoetingen en verhalen delen centraal staat. 


