
Scouting staat voor uitdaging!
Scouting biedt leuke en

spannende activiteiten waarmee
meiden en jongens worden

uitgedaagd zich persoonlijk te
ontwikkelen.

 
 SCOUTING LIMBURG IS DE ORGANISATIE

IN LIMBURG VOOR EN DOOR SCOUTS TER

BEVORDERING VAN METHODISCH SPEL,

ONTWIKKELING EN VERBINDING.

 
Scouting Limburg biedt

ondersteuning en stimuleert de
basis van de organisatie: de lokale

individuele Scoutinggroepen en
hun vrijwillige leiding en bestuur.

Dit doen wij door het bevorderen
en versterken van de kwaliteit van

het Scoutingspel, onderlinge
samenwerking, ontwikkeling en

verbinding van onze leden en de
kinderen in de provincie Limburg.

Daarnaast zetten wij in op
maatschappelijke thema’s, zoals

positieve gezondheid en mensen
in kwetsbare posities, met als
drijfveer dat een groot aantal
jeugdigen en jongeren onder

afnemende begeleiding
zelfstandiger worden en

volwaardig kunnen participeren in
de maatschappij.

Ben jij de professional en veelzijdige alleskunner die ons team
komt versterken? Dan zijn we naar jou op zoek als
beroepskracht binnen Scouting Limburg, om samen onze
doelstellingen voor 2022 te realiseren. 

Als consulent heb je een HBO werk- en denkniveau en ben je
bij voorkeur bekend met methodisch jeugdwerk. Om je rol als
betaalde consulent binnen onze vrijwilligersorganisatie tot
een succes te maken, beschik je over teamgeest, weet je
kaders te stellen en mensen te motiveren. Samen met je
collega’s en een team van vrijwilligers weet je Scouting in
Limburg naar een hoger level te brengen en de kwaliteit van
het Scoutingspel voor onze 10.000 Limburgse leden verder te
verankeren binnen de organisatie. 

De werkzaamheden vinden door heel Limburg plaats en
geregeld in de avond en het weekend. Hiervoor is het nodig
dat je flexibel inzetbaar bent en in het bezit bent van een
rijbewijs en eigen vervoer. 

Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor zes maanden met
een bij HBO passende salariëring volgens CAO Sociaal Werk
en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisindicatie
is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Interesse in deze vacature als beroepskracht bij Scouting
Limburg? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar
vacature@scoutinglimburg.nl. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met Frank Defesche, 06-11538486.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

SCOUTING LIMBURG ZOEKT JOU!

VACATURE:
VEELZIJDIGE CONSULENT

www.scoutinglimburg.nl - Swentiboldstraat 21|Sittard


