
 
 

 

 

 

Coördinator De Slinger Hengelo 
voor gemiddeld 8 uur per week (360 uur per jaar) 

 

De Slinger Hengelo 

De Slinger Hengelo is een netwerk van bedrijven en hét merk voor maatschappelijke betrokkenheid. 

De Slinger zorgt voor samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

Bedrijven kunnen laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) en 

maatschappelijke organisaties laten hun betrokkenheid bij Hengelo zien. Via ons netwerk van 

bedrijven kunnen stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven een beroep doen op hulp van 

lokale bedrijven die kennis, materialen, faciliteiten of menskracht met hen willen delen. 

Meer informatie op www.deslingerhengelo.nl  en www.slingerbeurs.nl  

Wat ga je doen? 

De coördinator Slinger Hengelo geeft leiding aan de werkzaamheden van het team vrijwilligers en 

legt verantwoording af aan het bestuur van de Slinger Hengelo. 

Als coördinator zorg jij samen met bestuur en het team vrijwilligers dat het bedrijfsleven sociale 

impact maakt voor de inwoners van Hengelo. Jij bent voor de Slinger Hengelo hét gezicht op het 

gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen voor het bedrijfsleven én maatschappelijke 

organisaties in Hengelo. Daarbij weet jij bedrijven en maatschappelijke organisaties te 

enthousiasmeren en te inspireren om samen te werken en sociale vraagstukken aan te pakken.  

In samenwerking met het team vrijwilligers zorg je voor de organisatie van De Slingerdag met 

Beursvloer. 

 

Wie ben jij 

• een verbinder, bij voorkeur met een duurzaam netwerk in Hengelo of bent in staat dit snel 

op te bouwen 

• je hebt kennis van en affiniteit met vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken 

ondernemen 

• je bent innovatief en weet zaken in perspectief te plaatsen 

• je hebt een hands-on mentaliteit 

• je hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als verbaal 

• je signaleert kansen en handelt er naar 

• je stuurt met enthousiasme het vrijwilligersteam aan 

• je hebt projectmatige en resultaatgerichte vaardigheden 

 

 

 

http://www.deslingerhengelo.nl/
http://www.slingerbeurs.nl/


 
 

 

 

Van kandidaten verwachten wij tenminste 

• HBO werk- en denkniveau 

• creativiteit, flexibiliteit, ondernemerschap en oplossingsgericht werken 

• bestuurlijke ondersteuning  

Wat bieden wij? 

Een plezierige en stimulerende werkomgeving waar we je ruimte bieden om je kennis in te zetten en 

verder te ontwikkelen. De aanstelling is in overleg waarbij detachering tot de mogelijkheden 

behoort. 

Informatie en sollicitatie 

Bel voor meer informatie met Bert Otten, voorzitter De Slinger Hengelo, 06-22303790 of mail naar 

voorzitter@deslingerhengelo.nl .  

Voldoe je aan de eisen en herken je jezelf in het profiel? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief 

en CV via een email aan voorzitter@deslingerhengelo.nl . 

Overlegging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste. 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 10 april 2023. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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