Het Danspaleis zoekt per direct:

Vrijwilliger IT (m/v)
(8 uur per week, vrijwilligersvergoeding)

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland. Het Danspaleis gelooft dat muziek een rol kan
spelen bij de aanpak van eenzaamheid.
Wij
In een veranderende maatschappij ligt eenzaamheid onder ouderen steeds vaker op de loer. Het
Danspaleis biedt laagdrempelig de mogelijkheid ouderen te bereiken en hen in de maatschappij
betrokken te houden. We geloven in de kracht van muziek, plezier en persoonlijke aandacht. We
vormen daarin een schakel bij het activeren van ouderen door hen op een eenvoudige en effectieve
manier te bereiken en te raken, en bieden de mogelijkheid tot een breder sociaal netwerk. Dansen
doe je samen!
Het Danspaleis werkt met drie formules: Het Danspaleis als mini-evenement, een ouderwets gezellig
dansfeest voor ouderen, De Muzieksalon, een muziekclub op huiskamerformaat in de buurt, en Een
Praatje en een Plaatje, een mobiele huiskamerdisco waarin vrijwilligers een-op-een in gesprek gaan
bij ouderen thuis. Deze drie formules werken gezamenlijk of los van elkaar om eenzaamheid onder
ouderen aan te pakken. Het Danspaleis is een organisatie met een vast team en een groeiende
poule aan vrijwilligers (nu 250 landelijk).
De functie
Het Danspaleis groeit en is toe aan een professionaliseringsslag op IT-gebied. We gaan onze
bedrijfsprocessen stroomlijnen met behulp van programma Odoo. We zoeken iemand die in dit ITprogramma wil duiken om het vervolgens te implementeren in de werkzaamheden van Het
Danspaleis.
Jij
Je gaat bezig met de volgende activiteiten:
• Je inventariseert de IT-behoeftes binnen de verschillende afdelingen;
• Je maakt een plan voor het implementeren van Odoo;
• Je implementeert Odoo in de werkzaamheden van Het Danspaleis;
• Je biedt de projectleider IT-technische ondersteuning;
• Je maakt je collega’s wegwijs in Odoo.
Dit vragen we van jou:
• Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met zowel software- als hardware;
• Je hebt ervaring met het inrichten en implementeren van een vergelijkbaar softwaresysteem
als Odoo;
• Kennis van Odoo is een pré;
• Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar.

Wat wij bieden:
• Vrijwilligerswerk of stageplek bij een sociale onderneming met ANBI-status;
• Een gezellige werkomgeving met veel sociale contacten.
Enthousiast?
Stuur je cv en motivatie naar Denise Schellinger (denise@hetdanspaleis.com). Voor meer informatie,
bel 06 33 30 60 83.

