
Ter ondersteuning van ons team zoekt FLOOR jongerencoaching een 
 
Coach coördinator (4 uur per week) 
 
Bij FLOOR helpen we jongeren die niet de standaard route lopen om hun eigen weg te 
vinden. We doen dit met vrijwillige coaches. Weet jij deze coaches te motiveren en te 
binden aan onze mooie organisatie? Onderschrijf je de visie van FLOOR en lijkt het je 
een uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren? Ons team is op zoek naar een coach 
coördinator! 
 
Wat ga je doen? 
In deze functie ondersteun je de vrijwillige coaches. Je zorgt dat ze goed uitgerust zijn 
om jongeren te begeleiden, zich kunnen presenteren als FLOOR jongerencoach en zich 
betrokken voelen bij de FLOOR-organisatie. Hiervoor werk je samen met andere 
FLOOR-collega’s. Daarnaast verzorg je de administratie rondom aanname van de 
coaches en bent aanwezig bij hun eventuele vertrek. Je hebt een voortrekkersrol in de 
structurele organisatie van intervisies en bijeenkomsten vanuit FLOOR en verzorgt de 
communicatie en rapportages richting bestuur en fondsen. 
 
Wie zoeken wij? 
Heb jij HBO werk- en/of denkniveau, ruime ervaring met project-/procesmanagement en 
een heldere visie op en bij voorkeur ervaring met het aansturen van vrijwilligers, dan 
zoekt FLOOR jou! Daarnaast is het prettig dat je helder kunt communiceren, secuur bent 
en oplossingsgericht werkt.  
 
Wat bieden we jou? 
Een maximaal 4-urige werkweek bij FLOOR jongerencoaching. Bij de functie hoort een 
salaris in schaal 9 van de cao Sociaal Werk. Inschaling is afhankelijk van werkervaring. 
Voor de overige voorwaarden is de cao Sociaal Werk van toepassing.  
 
Is je interesse gewekt? 
Meld je dan vóor vrijdag 21 augustus a.s. bij projectleider Gigi Dingler, 
contact@floorjongerencoaching.nl, met je motivatie en CV. Heb je nog aanvullende 
vragen? Dan kun je ook contact opnemen met Gigi. Heb je zelf niet de standaardroute 
gelopen als jongere? Dan ben je extra welkom om te solliciteren. Als je ook vrijwillig 
FLOOR jongerencoach bent of wilt worden, dan heeft dat onze voorkeur. 
 
 
 


