Handleiding werking vacaturebank voor organisaties
Op www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl


Klikt u op het rode blok ‘organisatie aanmelden’:



Er verschijnt een aanmeldingsformulier waar u meteen een wachtwoord maakt en
een organisatieprofiel invult.
https://vacaturebank.vrijwilligerswerkuitgeest.nl/organisatie/register





Uw aanvraag ligt dan ter beoordeling bij de medewerkers van het VIP.
Na goedkeuring (binnen 3 werkdagen) ontvangt u een bevestiging.
Uw e-mailadres en het gekozen wachtwoord kunt u voortaan gebruiken om in te
loggen.

Als u ingelogd bent kunt u kiezen voor:


MIJN PROFIEL Hier kunt u het profiel van de organisatie bekijken en/of bewerken.



INLOGGEGEVENS hier kunt u uw inloggegevens (e-mail en wachtwoord) aanpassen
en eventueel uw account verwijderen.



MIJN VACATURES hier kunt u nieuwe vacatures aanmaken, bewerken en
verwijderen.



VRIJWILLIGERS hier kunt u profielen inzien van vrijwilligers die ervoor gekozen
hebben om hun profiel zichtbaar te maken. U kunt via de oranje knop ‘Reageer op
deze vrijwilliger’ aangeven dat u geïnteresseerd bent en een bericht achterlaten. Een
medewerker van het VIP zal de desbetreffende vrijwilliger benaderen en u hierover
berichten.

Klikt u op het slotje aan de linkerkant, dan komt u weer op uw profiel.
Hoe komen geïnteresseerde vrijwilligers in contact met u?









De vrijwilliger geeft, via de digitale vacaturebank of tijdens hun bezoek aan het VIP,
aan dat hij/zij interesse heeft in een vacature.
De vrijwilliger krijgt de contactgegevens van de contactpersoon van desbetreffende
vacature mee en neemt zelf contact op.
Via de mail brengt een medewerker van het VIP u op de hoogte dat de vrijwilliger
interesse heeft.
Bij bijzondere omstandigheden zal er eerst contact met u opgenomen worden
alvorens wij de contactgegevens meegeven aan de vrijwilliger. Het zal dan vooral
gaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (mensen met een
verstandelijke beperking, GGZ achtergrond, taalachterstand).
Het kan zijn dat vrijwilligers geïnteresseerd zijn in meerdere vacatures en dat het
soms even duurt voor zij contact opnemen.
Graag horen wij van u of er een geslaagde match tot stand is gekomen.

