Stichting LUKT is opgericht in december 2019 en heeft als doel het geven van gastlessen, voorlichting
en preventie over de risico’s van de verschillende vormen van verslaving aan jongeren, ouders,
docenten en hulpverleners. Wij werken met ervaringswerkers/deskundigen, vooralsnog op vrijwillige
basis.

Wij hebben een vacature voor een coördinator (vooralsnog op vrijwillige basis)

De coördinator die we zoeken heeft in zijn/haar verslaving een emotionele, geestelijke en of een
fysieke strijd doorgemaakt en heeft een constructieve manier gevonden om hiermee om te gaan.
Deze zelfgemaakte ervaring kan o.a. gebruikt worden om onze ervaringswerkers te begeleiden en
jongeren te informeren over de risico’s van drugs‐ en of alcohol.
De vaardigheden waarover de coördinator dient te beschikken:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zelfstandig kunnen werken.
Bij voorkeur ervaring in leiding geven.
Kunnen luisteren, aandacht geven en motiveren van de vrijwilligers.
Improvisatie talent.
Goed kunnen samenwerken.
Gaat voorop in het uitvoeren van voorlichting en workshops.
Onderhoud contacten met scholen, subsidiegevers, gemeenten e.d.
Is het visitekaartje van onze stichting.
Functioneert als voorzitter van de werkgroep vergaderingen.
Overlegt met en legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

Mooi meegenomen is het, wanneer je:
‐
‐
‐
‐

Woont in de regio.
Regelmatig beschikbaar bent voor het geven van voorlichting.
We zoeken een evenwicht in de samenstelling van de groep man/vrouw/ouder/jong.
In staat zijn een verslag te maken van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Wat kan stichting LUKT bieden:
‐
‐
‐
‐

Prettige werksfeer, inwerk/ondersteuning bij de werkzaamheden.
Kilometervergoeding voor gemaakte noodzakelijke reizen.
Vrijwilligersvergoeding op langere termijn.
Mogelijkheid om dienstbaar te zijn aan onze samenleving.

Voor meer informatie over deze functie kun je op vrijdag 18 december 2020, tussen 10.00 u en 11.00
u telefonisch contact opnemen met mevrouw AK Benschop‐van Eldik, telefoonnummer 06 26 90 09
30 of de heer G. Elbers telefoonnummer 06 38 11 45 74. (bestuursleden van de Stichting).
Heb je belangstelling voor deze functie en denk je aan het profiel te voldoen, dan kun je
een dan kun je een sollicitatiebrief (motivatie en cv) tot uiterlijk 4 januari 2021 sturen aan:
het bestuur van de Stichting LUKT, email adres info@stichtinglukt.nl

