
 

 
 
      
Vereniging Speeltuincentrale Groningen 
 
Groningen telt een groot aantal mooie speeltuinen en buurtaccommodaties. Plekken om lekker gezond 
buiten te spelen en om anderen te ontmoeten. Onze organisatie ondersteunt en stimuleert het werk van 
de 18 aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. Hierin zijn ruim 500 
vrijwilligers actief als activiteitenbegeleider, bestuurder of voor speeltuinonderhoud.   
 

Wij zijn op zoek naar  
een collega projectmedewerker 

voor 16-20 uur per week voor een half jaar. 
(tijdelijke vervanging ziekte) 

 

Wat ga je doen? 
 
Ondersteuning administratie bestuur, manager en medewerkers 
 

• Correspondentie, archivering 
• Administratieve ondersteuning  
• Coördineert totstandkoming van het sociaal jaarverslag 
• Onderhoud website & nieuwsbrieven 

 
Ondersteuning van bij de centrale aangesloten leden  
 

• Voorbereiding vergaderingen 
• Ondersteuning klein en groot onderhoud van de speeltuinen 
• Aanvragen en distribueren van de subsidie voor de leden 
• Organiseert deskundigheidsbevordering van besturen en individuele leden 
• Verwerkt en controleert (een deel van) de financiële administratie van de leden voor de 

subsidieverantwoording 
 
Projectorganisatie en coördinatie 
 

• Ontwikkelt, in afstemming met manager, nieuwe projecten en zoekt hiervoor financiering  
• Stelt onder aansturing van manager projectplannen en -begrotingen op met de financier(s)  
• Coördineert de uitvoering van een aantal projecten en stemt werkzaamheden af met de 

samenwerkingspartners 
• Evalueert met manager en draagt zorg voor vervolgwerkzaamheden 
• Draagt zorg voor een tijdige rapportage en verantwoording van het project aan de manager, het 

bestuur, de betrokken leden en de financier(s) 
 
Verdere werkzaamheden 
 

• Onderhoudt een goede samenwerkingsrelatie met alle voor de centrale relevante 
samenwerkingspartners en stakeholders 



• Bereidt, in afstemming met de manager, de bestuursvergaderingen voor 
• Participeert namens de Speeltuincentrale in (externe) projecten en werkgroepen 

Wat neem je mee? 
- MBO/HBO werk- en denkniveau op basis van opleiding of ervaring 
- Digitale kennis: Microsoft Office (Word, Excel, Onedrive) 
- Zelfstandigheid en proactieve instelling  
- Goede kennis van de sociale kaart is een pre 
 
Waar kom je te werken? 
Je werkt in een klein zelfstandig team dat bestaat uit vijf enthousiaste en professionele collega`s. Het 
dagelijks bestuur en Algemeen bestuur bestaat uit betrokken bestuurders met een gevarieerde kijk op het 
buurt- en speeltuinwerk. Samen ondersteunen wij de bestuurders en vrijwilligers van de Buurt- en 
Speeltuinverenigingen. Wij zijn aangesloten bij de cao zorg en welzijn. 
 
Procedure 
Herken je je in het profiel? Wil je graag ons team, de vrijwilligers en besturen van de aangesloten Buurt- en 
Speeltuinverenigingen komen versterken? Stuur dan voor 23 april 2020 een CV en motivatie naar Anja 
Aaldering anja@speeltuinengroningen.nl. Ga voor meer informatie over de organisatie  naar de website 
www.speeltuinengroningen.nl en voor informatie over deze vacature kun je bellen en mailen naar Anja 
Aaldering, teammanager 06-51427381. 
 
 

 

 
 


