
 
 
Vereniging Speeltuincentrale Groningen zoekt een duizendpoot 
 
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 
400 vrijwilligers actief als activiteitenbegeleider, bestuurder of voor speeltuinonderhoud.   

 
Projectmedewerker voor ondersteuning Buurt- en Speeltuinverenigingen 
(20-24 uur) t/m 31 december 2021 met kans op verlenging 
 
De 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 Speeltuin-
werk.  
 
Wat ga je doen?  
 
Projecttaken 

• Organiseren dat klein en groot onderhoud van de speeltuinen gerealiseerd kan worden; 

• Ondersteunen bij projecten bij het opstellen van projectplannen/-begrotingen en het zoeken naar 
financiers voor de uitvoering van de projecten; 

• Coördineren van de uitvoering van een aantal projecten en werkzaamheden afstemmen met de 
samenwerkingspartners; 

• Evalueren met manager en verzorgen van vervolgwerkzaamheden; 

• Zorgdragen voor een tijdige rapportage en verantwoording van het project aan de manager, het 
bestuur, de betrokken leden en de financier(s). 

 
Communicatietaken 

• Coördineren van de totstandkoming van het Sociaal Jaarverslag;  

• Actueel houden van website en de sociale media; 

• Het opstellen van persberichten en nieuwsbrieven; 

• Meedenken over de communicatiestrategie. 
 
Officetaken 

• (Project- en financieel) administratieve ondersteuning van de centrale en de aangesloten leden; 

• Verantwoordelijk voor facilitaire zaken (o.a. boodschappen, voorraadbeheer); 

• Organiseren van deskundigheidsbevordering van besturen en individuele leden; 

• Notuleren van vergaderingen; 

• Afhandelen van binnenkomende telefoongesprekken, correspondentie via post en email. 
  



Wat neem je mee?  
 

• Je beschikt minimaal over een mbo+-niveau;  

• Je bent representatief, sociaal en communicatief sterk in woord en geschrift;  

• Je hebt een positieve instelling en bent bereid om ook af en toe buiten kantooruren te werken;  

• Je hebt ruime ervaring met het opstellen en uitvoeren van project- en fondsaanvragen; 

• Je hebt ruime ervaring met het opzetten van projectadministraties. 
 
 
Wat bieden we jou?  
 

• Een afwisselende baan in een dynamische, flexibele organisatie met uitdagende opdrachten;  

• Een tijdelijke functie tot minimaal het eind van het jaar met kans op verlenging; 

• Een leerzame werkervaring;  

• Een flexibele functie met veel ruimte voor eigen initiatief; 

• Wij bieden een salaris conform cao Zorg en Welzijn, schaal 5/6 CAO Sociaal Werk, afhankelijk van 
opleiding en ervaring. 
 
 

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. 

 

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 uiterlijk zondag 30 mei 2021 een CV en 

motivatie naar sandra@speeltuinengroningen.nl.  

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.speeltuinengroningen.nl en voor informatie 
over deze vacature kun je bellen met Sisca Sytema, coördinator: 06-24231530 of mailen met 
sisca@speeltuinengroningen.nl. 
 
De gesprekken vinden plaats op donderdag 3 juni a.s. 
 

 

http://www.speeltuinengroningen.nl/

