
                                                                                                                                                    
 

Vacature Coördinator Slinger evenementen (vrijwilligerswerk) 
De Slinger Hengelo legt verbindingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in Hengelo. 
Ons netwerk bestaat uit een paar honderd maatschappelijke organisaties en net zoveel bedrijven. 
Onze bekendste programmalijn is de Slingerbeurs. Voor corona de maatschappij op zijn kop zette 
was de Slingerbeurs een jaarlijks evenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar 
ontmoetten voor het maken van matches tussen vraag en aanbod. Nu is de Slingerbeurs een online 
platform. Dat is prima voor de matches, maar ‘de ontmoeting’ ontbreekt. Om dit hiaat op te vullen 
willen we een nieuw jaarlijks evenement opzetten: De Hengelose Slingerdag. Maar ook door het jaar 
heen willen we (kleinere) evenementen houden om de ontmoeting te organiseren. Ons team heeft 
reeds ervaring in het opzetten van deze evenementen. Zo is er al veel materiaal op papier verzameld, 
van draaiboeken tot netwerk van partners die ons ondersteunen. We willen de bijbehorende 
werkzaamheden binnen ons team meer structureren. Daarom zijn we op zoek naar een Coördinator 
Evenementen. Ben jij die spin in het web die wij zoeken? 

Wat zoeken wij? 
Wij zoeken iemand met HBO-niveau die affiniteit heeft met organiseren van (grotere) evenementen 
en het leggen van (externe) verbindingen tussen allerlei partijen, van bedrijfsleven tot 
vrijwilligersorganisaties; iemand die een team van vrijwilligers kan aansturen. Ben jij die coördinator 
die ons komt helpen De Hengelose Slingerdag vanaf 2022 een gigantisch jaarlijks succes te maken? 
Kun jij goed samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties die een uitvoerende taak 
hebben? Weet jij het overzicht te behouden in een turbulente organisatie met interne en externe 
partijen?  

Met wie werk je samen? 
Je snapt al dat het heel veel werk is om bovenstaande waar te maken. Ons team kent verschillende 
(vrijwillige) deskundigen; van coördinator, matchadviseurs, secretariaat, communicatiemedewerker 
tot stagiaires die in projecten meedraaien. Er is een betaalde projectleider die het team ondersteunt 
en de schakel is naar het bestuur. Je kunt ook altijd een beroep doen op de deskundigheid en het 
netwerk van onze partners. 

Wat heb je te bieden? 
Wij zoeken iemand die gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar is. De voorbereidingen voor De 
Hengelose Slingerdag zullen in de periode van oktober tot en met april meer tijd vragen dan de 
kleinere evenementen tussendoor. Uiteraard doen wij alles in overleg en dat mag je ook van ons 
verwachten. Ben je een organisator? Kan je mensen verbinden en ben je doortastend? Vind je het 
leuk om zelf mee te werken, maar ook de ander wat ruimte te geven om het zelf te doen? Volgens 
mij pas je dan helemaal binnen ons team. Omdat Hengelo ons werkgebied is hebben we voorkeur 
voor iemand uit Hengelo, het liefst met een eigen netwerk waar wij dan weer gebruik van kunnen 
maken. Samen maken we de wereld dan een beetje beter. 

Wat hebben wij te bieden? 
In ieder geval een leuk team en een heel groot netwerk. Als jij jouw netwerk met ons deelt doen wij 
dat met jou. We hebben een vast kantoor met werkplekken die we met elkaar delen.  

Vragen? 
Herken jij jezelf in bovenstaande en sta je te trappelen om te beginnen? Mail ons dan je CV met  
motivatie dan nodigen we jou uit voor een kennismaking. 
 
Lidy Noorman 
Projectleider De Slinger Hengelo 
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