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Buddy to Buddy werkt aan een  
wereld waarin mensen maximaal  
van elkaar mogen verschillen en  
tegelijkertijd maximaal verbonden  
zijn. Dit doen we door nieuwkomers
aan stadsgenoten te koppelen  
op basis van gelijkwaardigheid  
en gemeenschappelijke interesses.

Jij brengt energie. Je bent onder-  
nemend, kunt goed organiseren en 
werkt graag samen met mensen met 
verschillende culturele achtergronden. 

Jij kunt verantwoordelijkheid dragen 
en gelooft in een stad waarin iedereen 
zich welkom, gezien en thuis kan  
voelen. 

Wij maken graag kennis met jou.

Onder de vlag van de landelijke stichting  
hebben we in Nijmegen het afgelopen jaar 
twee pilots met succes afgerond. Inmiddels 
hebben 200 buddy’s ons traject van vier 
maanden doorlopen. De vraag is groot  
en we gaan ons structureel inzetten voor  
wederzijdse sociale integratie van nieuw
komers en Nijmegenaren. 

We zijn inmiddels een zelfstandige stichting  
en zoeken een projectleider en een project-
coördinator die samen met heel veel enthousiaste  
vrijwilligers willen bouwen aan een organisatie 
met als doel om zoveel mogelijk Nederlanders 
en nieuwkomers aan elkaar te verbinden en zo 
de wereld een stukje mooier te maken. Stap 
voor stap, vriend voor vriend.

We zien het belang van een (h)echt team, waarin 
jullie elkaar aanvullen. We zullen dus - net als bij 
onze buddy’s - op zoek gaan naar een mooie 
match. 

Projectleider
We zoeken een ondernemende projectleider, 
die stevig verankerd is in de Nijmeegse gemeen-
schap en zin heeft om mee te bouwen aan onze 
missie. Jij bent het gezicht naar de buitenwereld 
en hebt de touwtjes in handen. Je bent de  
schakel tussen partnerorganisaties, de gemeen-
te, fondsen en de uitvoerend projectcoördinator. 
Als projectleider en directeur-bestuurder ben je 
financieel en inhoudelijk eindverantwoordelijk 
voor Buddy to Buddy Nijmegen. 

Wie ben jij
-   Je bent goed in het overzicht bewaren tussen 

afwisselende taken en kunt verantwoordelijk-
heid dragen

-   Je hebt een ondernemende instelling en  
affiniteit met fondsenwerving

-    Je kunt helder communiceren, strategisch  
denken en gestructureerd werken. 

-    Je hebt een sterk netwerk in Nijmegen
-   Je leeft de visie van de organisatie en gelooft 

in een wereld voor ons allemaal

Projectcoördinator
In de rol van projectcoördinator bouw je actief 
aan de Buddy to Buddy community en ben je 
het gezicht voor de buddy’s. Je coördineert  
de buddytrajecten van begin tot eind: van de 
werving & de matching, tot de organisatie van 
de informatieavonden & de buddytalks. Jij bent 
aan zet! 

Wie ben jij
-   Je bent enthousiast, flexibel en een organisatie-

talent
-   Je bent een ster in communiceren, met oog 

voor culturele verschillen
-    Je steekt graag de handen uit de mouwen,  

neemt gemakkelijk het voortouw
-    Je leeft de visie van de organisatie en gelooft 

in een wereld voor ons allemaal

Wij bieden
-    Een dynamische omgeving waar jouw 

ondernemerschap ruimte krijgt binnen  
een bewezen formule ondersteund door  
de landelijke organisatie.

-    Een maatschappelijk tarief op zzp-basis.
-    In totaal verdelen jullie 28 uur per week:  

samen met jou bespreken we hoe we jouw  
talenten het beste kunnen inzetten.

Enthousiast?
We vragen je om je motivatie en CV op te  
sturen naar nijmegen@buddytobuddy.nl vóór 
 9 januari 2023. De gesprekken zullen plaats-
vinden op 11 & 12 januari. 

Heb je vragen? Mail gerust of app/bel naar  
06-12639998 (Sofie van Graas).

become a buddy

Buddy to Buddy 
zoekt projectleider 
en coördinator


