
Cursus-workshop coördinator m/v

Als vrijwilligersorganisatie biedt de Stadswerkplaats Zutphen cursussen en workshops aan op het 
gebied van o.a. hout, fijne electronica en textiel. Daarnaast is er een Open Houtwerkplaats, die 
iedere woensdag en donderdag open is en iedere eerste zaterdag van de maand. Het Repair Café 
vindt op iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Vakman of amateur, jong of oud, iedereen kan 
deelnemen aan onze activiteiten. 
Voor het organiseren en uitbreiden van deze activiteiten zoeken wij een coördinator. 
In overleg met de cursus-workshopleiders wordt inhoud, duur, tijd en frequentie bepaald. Je maakt 
een jaarplanning, wat afgestemd wordt met de begeleiders van de Open Houtwerkplaats. 
Je maakt de activiteiten bekend via de PR-coördinator die ervoor zorgt dat het op de website komt 
en folders, flyers en persberichten gemaakt worden. De aanmeldingen van kandidaten komt bij de 
cursus-workshopcoördinator binnen en stuurt dit door naar de cursus-workshopleiders. Je 
controleert of een ieder de cursus-workshop betaald heeft en hebt regelmatig overleg met de cursus-
workshopleiders. 
We zoeken iemand die zelfstandig en zorgvuldig werken kan, een goede planner is, goed kan 
coördineren en faciliteren en goed met mensen om kan gaan. Het tijdsbeslag kan variëren, maar zal 
enkele dagdelen per week zijn.
Voor meer informatie en kontakt: telnr. 0653830792 of stuur een mail naar: 
fennie.denhartog@upcmail.nl 
Kijk voor verdere informatie op de website: www.stadswerkplaats-zutphen.nl

Ervaren Houtwerkplaatsbegeleider

De Stadswerkplaats zoekt in verband met een uitbreiding van de openingstijden van de Open 
Houtwerkplaats meerdere werkplaatsbegeleiders die het team van begeleiders willen versterken 
voor een of twee dagdelen in de twee weken.

Wij vragen kennis en ervaring met houtbewerking en de zorg voor en toezicht op het veilig gebruik 
van de machines in combinatie met een klantvriendelijke houding en liefde voor het ambacht.

Wij bieden nieuwe vrijwilligers een korte instructie m.b.t. Het werken met machines, informatie 
over de werkwijze, de registratie en bovenal een prettige werkplek met enthousiaste collega-
vrijwilligers.

De Stadswerkplaats is een stichting die volledig in stand wordt gehouden door en met vrijwilligers. 
De Open Houtwerkplaats is er voor iedereen die als professional of als hobbyist wil werken met 
hout. In de Open Houtwerkplaats kun je gebruik maken van machines, elektrisch gereedschap, 
handgereedschap, werkbanken en de werkruimte.

De leden van de Stadswerkplaats komen uit Zutphen en omstreken en hebben met elkaar gemeen 
dat ze graag ambachtelijk met hout werken.

Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met Henk Blaak 0655173797 of een mailtje sturen 
naar info@stadswerkplaats-zutphen.nl
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