
logistiek coördinator
logistiek medewerker

vacature Athene

Mail naar andre@stichtingCRR.nl

Situatieschets Athene: De miljoenenstad in Griekenland. Hier komen duizenden vluchtelingen terecht als vervolg-
stap in hun asielprocedure. Momenteel verblijven er zo’n 40.000 vluchtelingen in en om Athene. In kampen maar ook 
een deel dakloos in de diverse wijken in de stad Athene. Stichting Christian Refugee Relief (CRR) krijgt steeds meer 
hulpvragen vanaf het vaste land van Griekenland. Daarom is er begin 2021 een eerste stap gezet om een project op te 
starten in Athene.

Het project wordt in het 2e kwartaal van 2021 uitgerold en start voornamelijk als logistieke dienstverlening: vanuit een 
lokale opslag in Athene gaat CRR hulpgoederen leveren aan NGO’s en kampen in en om Athene. André en Jacolien 
Stam zullen na de afgeronde oriëntatiefase de concrete start van dit project in 2021 begeleiden. Maar daar hebben 
zij dringend jouw hulp bij nodig! Het logistieke project bevindt zich nog in de opstartfase. Dit betekent dus dat er nog 
veel ruimte is om in je rol te groeien!

Wat zoeken we?
• Ben jij een creatieve duizendpoot? 
• Iemand met een aanpakkersmentaliteit die zelfstandig maar ook in teamverband wil werken? 
• Ben je geïnteresseerd in andere culturen en kun je je gemakkelijk verstaanbaar maken in het Engels? 
• Wordt jij enthousiast van het bedenken van nieuwe uitdagingen en ideeën en kun jij die vervolgens praktisch uit-

werken en uitvoeren? 

Wat zijn vereisten?
• Je bent ten minste 3 maanden of liefst langer beschikbaar 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs
• In het Engels communiceren (spreken en schrijven) is voor jou geen probleem 
• Je kunt je vinden in de visie van Stichting CRR
(Het is niet noodzakelijk maar wel een pre als je logistieke ervaring, projectmanagement of administratieve ervaring hebt.)

Notitie:
De vacatures voor Logistieke coördinator Athene en logistieke medewerker Athene zijn beide vrijwilligersfuncties, je 
krijgt geen salaris. Je bent zelf verantwoordelijk voor donateurs die jou en jouw werk willen ondersteunen. Bijvoor-
beeld door het opstarten van een thuisfrontcommissie. Stichting CRR zal je zeker kunnen helpen aan de materialen 
om hiervoor een netwerk op te zetten. Maar met jouw skills die in Athene nodig zijn is dit geen probleem voor jou, 
toch? 

Herken jij je in bovengenoemd profiel en voldoe jij aan de gestelde eisen? 
Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken! Mail jou motivatie met een persoonlijk verhaal waarom jij hier-
voor geschikt bent naar andre@stichtingCRR.nl? Een gesprek met de directie van stichting CRR maakt deel uit van de 
procedure.


