
 

 

 
 

Vacature Matchmaker met aandachtsgebied Bedrijven 
(vrijwilligerswerk)  
 
De Slinger Hengelo legt verbindingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in Hengelo. 
Dat doen wij het hele jaar door via ons online platform Slingerbeurs. Het Slingerteam heeft al veel 
werk verzet in het netwerk van rond de 150 bedrijven voor De Slinger Hengelo. Na 5 jaar heeft de 
vrijwilliger met aandachtsgebied bedrijven besloten ons te verlaten. Zo is een belangrijke functie 
binnen ons dynamische team vacant.  

 
Wat zoeken wij?  
Wij zoeken iemand met HBO-niveau die veel affiniteit heeft met relatiebeheer en de follow up van 
afspraken met het bedrijfsleven. Ben jij die zelfstandig werkende matchmaker die ons komt helpen 
het netwerk met bedrijven te onderhouden en zo mogelijk uit te breiden? Weet jij het overzicht te 
houden van alle afspraken met bedrijven en het aanbod wat beschikbaar is voor maatschappelijke 
organisaties? Dan zoeken wij jou!  

 
Met wie werk je samen?  
Ons team kent verschillende (vrijwillige) matchmakers met eigen aandachtsgebieden; van 
coördinator, maatschappelijke organisaties, secretariaat, communicatie 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. Maar vooral werk jij samen met de voorzitter van het bestuur om (nieuwe) bedrijven te 
vinden en te binden. Daarnaast werk je samen met de andere matchmakers om maatschappelijke 
vragen in te vullen en matches tot een succes te maken.  

 
Wat heb je te bieden?  
Wij zoeken iemand die minstens 2 dagdelen in de week beschikbaar is en dat flexibel in kan zetten. 
Uiteraard doen wij alles in overleg en dat mag je ook van ons verwachten. Vind je het leuk om zelf 
contacten te onderhouden met bedrijven en (samen met het bestuur) nieuwe bedrijven aan ons te 
binden? Heb jij die ‘zakelijke looks’ en spreek je de taal van bedrijven? Ben jij klant- en servicegericht 
via de telefoon, de mail of zo nodig fysiek bezoeken afleggen bij bedrijven? Volgens ons pas je dan 
helemaal binnen ons team. Het liefst iemand uit Hengelo, die ook een eigen netwerk heeft 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  
lidynoorman@deslingerhengelo.nl 


