De meeste mensen vinden ademen heel gewoon. Toch zijn er een miljoen mensen in
Nederland met een longziekte. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde
longen. Voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht
aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op
voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.
Wil je het Longfonds helpen in de strijd voor gezonde lucht en gezonde longen? Heb je vrije
uren over en herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan is deze vrijwilligersfunctie van
regiocoördinator misschien iets voor jou!

Regiocoördinator (vrijwilligersfunctie) in de regio
Functieomschrijving
De functie van regiocoördinator is een vrijwilligersfunctie waarbij organiseren en netwerken
van belang is. Je bent de verbindende factor tussen het Longfonds en de plaatselijke collecteorganisatoren (vrijwilligers).
Als regiocoördinator begeleidt en ondersteun je de collecte-organisatoren in hun
werkzaamheden. Je bent het aanspreekpunt binnen de regio.
Verantwoordelijkheden
• Begeleiden van collecte-organisatoren
• Inwerken van nieuwe collecte-organisatoren
• Signaleren van ontwikkelingen en activiteiten voor het Longfonds in de regio
• Bijwerken van de digitale administratie in het collecteportaal
• Hand- en spandiensten tijdens de collecte
• Indien nodig werven van nieuwe collecte-organisatoren en collectanten
Wij vragen
• Je hebt organisatietalent en kunt mensen enthousiasmeren en verbinden
• Je legt makkelijk contacten en werkt graag samen
• Je bent digitaal vaardig
• Je bent in het bezit van een rijbewijs (B) en een auto
Wij bieden
• Begeleiding door een relatiemanager van het Longfonds
• Bijeenkomsten met andere vrijwilligers
• Mogelijkheid tot het volgen van workshops/cursussen bij PGO Support
• Iedere twee maanden ons magazine Longwijzer
• De kans om mee te helpen in de strijd voor gezonde lucht en gezonde longen
• Voldoening door wezenlijk iets voor anderen te betekenen
• Een prima onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.
Informatie en solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer direct of neem voor informatie (o.a. over in welke
regio we coördinatoren zoeken) contact op met de collecteadministratie via (033) 434 1287 of
per mail collecte@longfonds.nl.

