
Vacature (vrijwilligersfunctie/stage) 
 

Coördinator Personeelsbeleid 
bij Stichting Kreda, Lisse 

 
8 uur per week, deels bij Kreda en deels thuis 

  

 
Functieomschrijving 
Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van een team van 50 collega’s. In overleg met 
het bestuur schrijf je nieuwe vacatures uit, zorg je voor de werving, de selectie en het inwerken van 
de nieuwe teamsleden. Je zorgt voor het scholingsplan. Je staat je collega’s te woord en bespreekt 
met ze hun handelen, behoeftes en wensen. Je helpt met het creëren van een werkklimaat waarin de 
collega’s zich goed en veilig voelen. Je levert een bijdrage aan de missie van de Stichting en bent 
medeverantwoordelijk voor haar professionele imago en het goed functioneren van het hele team. 
Je plant zelf de afspraken met de collega’s. Daarnaast ben je aanwezig bij de overleg- en 
scholingsmomenten en bij de gezamenlijke activiteiten van de Stichting. 
  

Functie-eisen 

Je hebt een dienstverlenende instelling, bent integer en vriendelijk voor iedereen, nauwkeurig.   
Je kunt zelfstandig, goed gestructureerd je werk organiseren. Je beschikt over uitstekende 
communicatieve vaardigheden. Je kunt mensen motiveren en begeleiden. Je hebt ervaring met het 
leiden van een team.   

 
Stichting Kreda biedt  

• Een enthousiaste organisatie met veel betrokken collega’s  
• Deskundigheidsbevordering 
• Vrijwilligersovereenkomst voor een schooljaar 
• Vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur, maximaal €1500 per jaar 
• Reiskostenvergoeding 

 
Sollicitatie 
Je kunt je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 22 juni 2017 mailen aan Karolina Eckardt 
(voorzitter Stichting Kreda); voorzitter@kreda.nl.  
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 26.  
  
Stichting Kreda werd in 2013 opgericht in de Bollenstreek met het doel taalcursussen en activiteiten 
te ontwikkelen voor migranten ter bevordering van hun school- of loopbaan, integratie en 
zelfredzaamheid, zodat zij zich meer thuisvoelen in Nederland. In de relatief korte tijd van haar 
bestaan heeft Kreda zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd educatief ontmoetingscentrum in de 
Bollenstreek en landelijk, in Nederland tot een expertisecentrum voor ondersteuning in onderwijs en 
ontwikkeling. 


