
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Vacature: Professioneel koffiedrinker 

Stichting ANDERS Drechtsteden komt samen met de ondernemerswereld op voor de aller 
kwetsbaarsten in de samenleving. De hulpvragen die de stichting ontvangt worden heel 
persoonlijk verbonden aan een ondernemer die hier met zijn eigen product of dienstverlening 
voor in actie komt. Vervolgens geeft ook elke hulpvrager zelf een goede daad door aan iemand 
anders en bouwen we zo aan een beweging van geven. 

 
Wil je meer weten over ons werk, lees dan eens verder op: www.stichtinganders.nl/drechtsteden 
of kijk bijvoorbeeld het volgende filmpje: https://tinyurl.com/yc5bqhyj 

 

Professioneel koffiedrinker bij Stichting ANDERS Drechtsteden 8 - 16 uur 
 
Stichting ANDERS Drechtsteden kan alleen bestaan door de inzet van een groot en daadkrachtig 
ondernemersnetwerk. Deze ondernemers noemen wij partners. Zij zijn benaderbaar voor een 
hulpvraag én worden gevraagd het werk financieel te ondersteunen. Voor de groei van dit 
ondernemersnetwerk zijn wij op zoek naar een enthousiaste man of vrouw die met energie en 
enthousiasme nieuwe ondernemers in de regio persoonlijk benadert voor een kop koffie en een 
partnerschap (al dan niet financieel). Samen met de coördinatoren die de hulpvragen behandelen kom 
je op voor mooie hulpvragen en is het jouw verantwoordelijkheid om te bouwen aan de groei van het 
ondernemersnetwerk. 
 

Mogelijk wil je deze functie combineren met je studie of een andere baan. We gaan dan graag in 
gesprek over het aantal uur dat jij inzetbaar kunt zijn binnen deze functie, vandaar dat we zoeken naar 
iemand die tussen de 8 – 16 uur per week beschikbaar is.  
 

Wat bieden wij jou….. 
 

• Een kans om samen met ondernemers in de regio het verschil te maken voor een mooie doelgroep 

• Coaching en begeleiding 

• Salariëring: € 2200 - € 2400 op basis van 40 uur per week. 

 

Wie ben jij….. 
 

• Je hebt het christelijk geloof als basis voor je leven 

• Je bent net zo enthousiast over de missie en werkwijze van stichting ANDERS als wij 

• Je houdt van koffie ;-) 

• Je hebt ervaring en affiniteit met de ondernemerswereld 

• Je kunt goed netwerken en houdt ervan om nieuwe mensen te leren kennen 

• Je weet mensen te enthousiasmeren, overtuigen en in beweging te brengen 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau  

• Je bent woonachtig in de regio Drechtsteden 

• Je hebt een rijbewijs en bent in het bezit van een auto 

• Ervaring met fondsenwerving is een pré 

 

Interesse? 

 

Vacature
Professioneel 
koffiedrinker 

http://www.stichtinganders.nl/drechtsteden


 

 

Stuur een mail naar drechtsteden@stichtinganders.nl met je CV en een persoonlijke motivatie. 
We ontvangen graag uiterlijk 15 oktober 2021 je reactie. Hoe eerder hoe beter! 


