
 
 
 
 

 
 
 
De besturen van de stichtingen Stedenband Dordrecht-Bamenda en Stedenband Dordrecht-Varna 
roepen sollicitanten op voor de functie van 
 

Coördinator stedenbanden (m/v) 
    voor totaal 14 uur per week 
 
De gemeente Dordrecht heeft meerdere stedenbanden, waaronder met de stad Bamenda in Kame-
roen en met Varna in Bulgarije. Doel van de stedenbandstichtingen is het geven van informatie over 
de partnersteden en het stimuleren van contacten en projecten tussen inwoners, bedrijven en orga-
nisaties in Dordrecht (en regio) en de inwoners van Bamenda en Varna. Op die manier verruimen 
mensen hun blik op de wereld en kunnen vriendschappen en samenwerking ontstaan.  
De stichtingen initiëren, stimuleren en begeleiden contacten en projecten van personen, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties van en tussen de steden.  
Zie voor meer informatie over de projecten en werkzaamheden van de stichtingen: www.dordrecht-
bamenda.nl en http://www.dordrechtvarna.nl 
 
 
Inhoud van de functie 
De coördinator heeft tot taak de Dordtse bevolking te betrekken bij de activiteiten van de steden-
banden. Dit gebeurt door middel van het verlenen van service, advies en begeleiding aan groepen, 
bedrijven, vrijwilligers en geïnteresseerden, het onderhouden van contacten met partners in Bamen-
da en Varna, en het coördineren en initiëren van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten door 
en voor de bevolking van Dordrecht en omgeving. 
De coördinator heeft contact met de Gemeente Dordrecht en stemt de activiteiten en plannen van 
de stichtingen af met de stedenbandactiviteiten van de gemeente. Ook onderhoud de coördinator de 
contacten met de samenwerkingspartners in Bamenda en Varna. In overleg met de stichtingsbestu-
ren worden prioriteiten gesteld en werkafspraken gemaakt. 
De coördinator is verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van de jaarplannen. De coördina-
tor rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan de stichtingsbesturen.  
 
 
Taakomschrijving 
De coördinator coördineert de werkzaamheden van de stichtingen stedenband Dordrecht-Bamenda 
en stedenband Dordrecht-Varna en heeft, in overleg met de stichtingsbesturen, de verantwoorde-
lijkheid dat de volgende taken worden uitgevoerd: 
 (Mede)ontwikkelen en uitwerken van de visie op de stedenbanden en het handelingsperspectief 

voor gemeente, besturen en partners in Bamenda en Varna 
 Opstellen van de Jaarplannen en de subsidieaanvragen voor de stedenbanden 
 Advies, initiatief en begeleiding bij het enthousiasmeren van de vrijwilligers en nieuwe initiatie-

ven uit de Dordtse bevolking voor de stedenbanden 
 Stimuleren en begeleiden van personen en bedrijven die zich willen inzetten voor voorlichtings-

activiteiten en projecten in Bamenda en Varna 
 Informeren van subsidiegevers en andere betrokkenen over de voortgang van projecten 
 Rapportage en verslaglegging 
 Ontwikkelen van PR-materiaal en (doen) onderhouden van de websites en facebook 
 Geven van voorlichting, bijvoorbeeld in de vorm van scholenactiviteiten, uitwisselingen, activitei-

ten rond duurzame ontwikkeling  

http://www.dordrecht-bamenda.nl/
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Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Kennis van en ervaring met internationale contacten; 

 Kennis van (overheids)organisaties, beleid, procedures en richtlijnen op het beleidsterrein 
van gemeentelijke internationale samenwerking; 

 Kunnen herkennen van trends en ontwikkelingen met betrekking tot het werkterrein; 

 Kennis van / ervaring met methodieken van projectmatig en resultaatgericht werken;  

 Vrijwilligers kunnen aansturen, enthousiasmeren en motiveren; 

 Gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen (lokaal en internatio-
naal); 

 Proactieve en initiatiefrijke instelling; 

 Goede beheersing van het Engels; 

 Bereidheid om ook in de avonduren en weekenden te werken. 
 
 
Vaardigheden: 

 Analytisch 

 Flexibele instelling 

 Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en kunnen omgaan met cul-
turele verschillen; 

 Creativiteit om inhoudelijke mondiale vraagstukken te vertalen in voor de doelgroepen 
bruikbare voorlichtingsmiddelen; 

 Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, over-
heden, netwerken en instellingen 

 Stressbestendig. 
 
 
Rechtspositioneel 
De coördinator wordt aangesteld voor 14 uur in de functie van consulent volgens de CAO welzijn en 
dienstverlening, schaal 8 – 9. De aard van de functie brengt met zich mee dat in drukke perioden 
meer uren wordt gewerkt, die in rustige perioden kunnen worden gecompenseerd.  
De coördinator verricht zijn werkzaamheden in dienst van de Stichting werkgever stedenbanden. 
 
Informatie 
Nadere informatie over de vacature kunt u vinden op de websites www.dordrecht-bamenda.nl en 
http://www.dordrechtvarna.nl . 
 
Bent u geïnteresseerd in de functie? 
U kunt uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae vóór 1 november sturen naar: bos-
driesz1@hetnet.nl en rp.scheelbeek@hotmail.com  
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