
 

Coördinator administratie Stop Poverty  

Ben je een waar 
organisatietalent, hou je van 
plannen en vind je het prettig 
om mensen aan te 
sturen/begeleiden en in hun 
kracht te zetten? En misschien 
nog het allerbelangrijkste: wil 
jij met jouw kwaliteiten een 
positieve bijdrage leveren aan 
de wereld? Dan hebben wij 
voor jou de leukste 
vrijwilligersbaan! 

Stop Poverty wil de komende 
jaren nog meer mensen 
helpen. We zijn hiervoor op 
zoek naar een coördinator administratie die onze vrijwilligersorganisatie mee 
op de kaart zet.  

De functie  
 

• Je bent de duizendpoot op kantoor die zorgt dat alles vlot en goed 
verloopt. 

• Je beheert de agenda van het bestuur. 
• Je zet het archief op en beheert deze. 
• Je stuurt de administratief medewerkers aan en geeft coachend leiding. 
• Je bent de dagelijkse vraagbaak voor de vrijwilligers, geïnteresseerden en 

donateurs/fondsen. 
 
 

Naar wie zijn we op zoek? 
 

• Een organisatietalent die erg planmatig is ingesteld. 
• Die het leuk vindt om de talenten van onze administratievrijwilligers naar 

boven te halen.  
• Die bij voorkeur minimaal HBO is opgeleid. 
• Iemand die graag samenwerkt. 
• Iemand die graag net iets meer weet. 

 
 



Wat is de tijdsinvestering? 
 

• Een tijdsinvestering van 16 u per week (twee dagen op kantoor in 
Almere). 

• Deelname aan ongeveer zes vergaderingen per jaar. 

Wat bieden wij jou?  

• Een inspirerende functie waarbij je het gevoel hebt echt een verschil te 
kunnen maken. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers. 
• Deskundigheidsbevordering over de verschillende aspecten van 

ontwikkelingssamenwerking. 
• Een omgeving waarin je je ideeën kwijt kunt. 

Over Stop Poverty 

Stichting Stop Poverty helpt al 10 jaar middels kleinschalige projecten mee met 
de strijd tegen armoede in India, Mozambique, Oeganda en Zuid-Afrika. Met 
behulp van de kennis en expertise van onze lokale partners helpen wij op een 
duurzame en effectieve manier op het gebied van scholing, watervoorziening, 
noodhulp en gezondheid.  

Stop Poverty is een overzichtelijke organisatie die volledig werkt met 
vrijwilligers. We zijn een ANBI-instelling en hebben als doel dat minimaal 90% 
van de donaties naar onze projecten gaan. We zijn gevestigd in Almere. Kijk op 
onze website (www.stop-poverty.org) voor meer informatie over onze stichting.  

Ben je enthousiast? Wij zien graag je CV en (korte) motivatie tegemoet. Mail 
deze naar: ellenzegers1981@gmail.com 

 

 

	  


