
 
 
 
Vereniging Speeltuincentrale Groningen 
 
Speeltuincentrale Groningen richt zich op het realiseren van de randvoorwaarden voor het werk van de aangesloten 
Buurt- en Speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. Hierbij kun je denken aan beleidsmatige en 
organisatorische ondersteuning en de ontwikkeling van het Buurt- en Speeltuinwerk.  

 
Wij zoeken een collega relatiebeheer voor 24 uur per week 

(Voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging) 

Wat ga je doen? 
In deze functie onderhoud je contacten met de relaties van Speeltuincentrale Groningen, ons bestuurlijke netwerk 
en onze samenwerkingspartners.  

• Contacten met de bestuurders /vrijwilligers van de aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen. 

• Begeleiden, adviseren, faciliteren en ondersteunen van aangesloten leden bij de ontwikkeling en de 
implementatie van het gebiedsgericht werken en beleidsveranderingen. 

• Ontwikkelen van beleid op het gebied van Buurt- en Speeltuinwerk;  

• Onderhouden en uitbreiden van de contacten met samenwerkingspartners en overige belanghebbenden. 

Wat neem je mee? 
• Je beschikt minimaal over een hbo-niveau en 5 jaar werkervaring binnen de welzijnssector; 
• Je bent representatief, inventief, sociaal en communicatief sterk; 
• Je bent in staat mensen te motiveren en mee te nemen in je ideeën.  Daarnaast ben je stressbestendig, 

flexibel, zakelijk en resultaatgericht; 
• Je hebt een positieve instelling en bent bereid om ook buiten kantooruren te werken;  
• Je hebt ruime ervaring met het opstellen en uitvoeren van projectaanvragen. 

Waar kom je te werken? 
Je werkt in een team dat bestaat uit 4 medewerkers. Samen dragen we zorg voor ondersteuning  
en beleidsvorming van de bestuurders en vrijwilligers van de Buurt- en Speeltuinverenigingen. 

Wat bieden we jou? 
Wij bieden een afwisselende baan (24 uur per week) in een dynamische, flexibele organisatie met uitdagende 
opdrachten en (professionele) ruimte om je te ontwikkelen.  
 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Het salaris 
is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt tussen € 2.592,- en € 3.624,- bruto per maand (schaal 8) bij een 
volledig dienstverband van 36 uur. 

Herken je je in dit profiel en wil je graag bij ons aan de slag als relatiebeheerder? Stuur dan vóór  
10 januari 2019 een CV plus motivatie naar meta@speeltuinengroningen.nl. 

De selectiegesprekken staan gepland op maandag 21 januari 2019. Voor meer informatie kun  
je vanaf 3 januari 2019 contact opnemen met Harrie van den Berg: 06-55 01 74 61. 
 

*acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het verspreiden van deze vacature tekst  
zouden we fijn vinden. 
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