
 

 

 

 

 

Vacature  

Directeur Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (24 uur in de week)  

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam zet zich sinds 1997 in voor kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar in 

Rotterdam. Dit doen wij samen met 165 vrijwilligers. Als vrijwilliger spreek je als Big Brother of Sister wekelijks 

af met je “Little” om samen wat leuks te ondernemen. Zo’n wekelijks moment is van grote waarde voor deze 

kinderen; even op adem komen, nieuwe dingen ontdekken en door dat beetje extra aandacht neemt vaak ook 

het zelfvertrouwen toe. 

Ons team 

In Rotterdam wordt er gewerkt vanuit de internationale visie van Big Brothers Big Sisters dat elk kind 

succes kan bereiken in zijn of haar leven. Met een team van vijf professionals met kennis en ervaring in  

de pedagogiek en psychologie helpen we onze vrijwilligers om kinderen te stimuleren het beste uit  

zichzelf te halen. 

Big Brothers Big Sister of Rotterdam is op zoek naar een nieuwe directeur 

Wij zoeken iemand die het leuk vindt om te netwerken in bestaande netwerken, maar ook proactief op  

zoek gaat naar nieuwe relevante netwerken. Je weet op inspirerende wijze de belangen van Big Brothers  

Big Sisters of Rotterdam zowel intern als extern te verkondigen. Je denkt in kansen en met jouw energieke en 

verbindende kwaliteiten weet je continu bestaande en nieuwe partijen te enthousiasmeren voor hetgeen  

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam voor staat. Je bent tevens verantwoordelijk voor de fondsenwerving. 

 

Je hebt een moderne visie op besturen en ervaring in het besturen van een organisatie in het 

maatschappelijke domein. Je denkt in kansen en mogelijkheden en weet medewerkers te enthousiasmeren 

voor de veranderingen waarvoor Big Brothers Big Sisters of Rotterdam staat. Je hebt een duidelijke visie  

op maatschappelijke dienstverlening en een leiderschaps- en bestuursstijl die gebaseerd is op het vermogen  

om medewerkers de ruimte te geven hun eigen professionaliteit vorm te geven.  

 

Samen met het bestuur ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de vaststelling van de 

strategische koers binnen Big Brothers Big Sisters of Rotterdam. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering 

en realisatie van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen Big Brothers 

Big Sisters of Rotterdam.  

 

Deze functie is ingeschaald in salarisschaal 12 van de CAO Sociaal Werk. 

 

Past jouw profiel bij deze omschrijving, stuur dan je motivatiebrief en CV voor 20 mei 2022 naar 

mvanderlinden@bbbs-rotterdam.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met ons bestuurslid, 

Caroline Broere, zij is te bereiken op 06 - 41248146. 

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