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De website van Sigma bevat een vacaturebank. In deze handleiding wordt de werking van de
vacaturebank nader toegelicht. In deze handleiding zijn verschillende scenario’s uitgewerkt:
Scenario 1: U zoekt een vrijwilliger
Scenario 2: U wilt vrijwilligerswerk doen

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de vacaturebank? Dan kunt u contact opnemen
met Wendy van Wee, consulent vrijwilligerswerk & makelaar maatschappelijke stages.

Scenario 1:

U zoekt een vrijwilliger

Start

Navigeer naar http://sigmanijkerk.nl/vacaturebank-vrijwilligers

Stap 1

Kies voor ‘Ik zoek een vrijwilliger’

Stap 2

Geef aan of u een Organisatie of een Individu bent

Stap 3

Gebruik uw login gegevens om in te loggen. Heeft u nog geen account? Klik dan op de
link ‘Geen lid? Registreer’. U ontvangt per mail een bevestiging van uw aanmelding
met daarin uw login gegevens.

Als u bent ingelogd komt u in uw persoonlijke omgeving. Hier vindt u een overzicht van vacatures en
via het rechtermenu kunt u uw profiel aanpassen of een vacature plaatsen. Wanneer u klikt op
‘Plaats een vacature’ krijgt u het formulier in beeld waar u uw vacaturetekst kunt plaatsen.
 Zie afbeelding 1
Zodra u het formulier volledig hebt ingevuld krijgt u een preview van de vacature te zien en kunt u de
vacature plaatsen. Afhankelijk van uw rechten die door Sigma zijn toegekend wordt u vacature direct
online geplaatst, anders wordt de vacature eerst door Sigma gescreend.
 Zie afbeelding 2

Scenario 2: U wilt vrijwilligerswerk doen
Start

Navigeer naar http://sigmanijkerk.nl/vacaturebank-vrijwilligers

Stap 1

Kies voor ‘Ik wil vrijwilligerswerk doen’

Stap 2

Geef aan waar u vrijwilligerswerk zoekt, bij een organisatie of bij een individu

U ziet nu de volledige lijst met vacatures van organisaties of particulieren. Met behulp van de filters
bovenaan de lijst kunt u specifieker zoeken naar vacatures. Zo kunt een specifieke categorie
selecteren, kunt u uw voorkeur voor een doelgroep aangeven of de locatie specificeren.
 Zie afbeelding 3
Wilt u alle informatie van een vacature bekijken, dan klikt u op de knop ‘Bekijk’. U krijgt nu de
volledige vacature in beeld met daarin alle informatie die door de plaatser van de vacature is
ingevuld. Wilt u reageren op de vacature? Dat kan onderaan de vacature. Hiervoor dient u in te
loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u nog geen gebruikersnaam of wachtwoord,
dan kunt u zich registreren. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden nadat u zich heeft
ingeschreven per e-mail toegezonden.
 Zie afbeelding 4 voor een vacature
 Zie afbeelding 5 voor het registreren
Zodra u bent ingelogd kunt u reageren op vacatures via het formulier onder de advertentie.
 Zie afbeelding 6 voor het reactieformulier

Afbeelding 1 – U zoekt een vrijwilliger

Afbeelding 2 – Plaats een vacature

Afbeelding 3 – overzicht vacatures

Afbeelding 4 – reageren op een vacature

Afbeelding 5 – registreren als gebruiker

Afbeelding 6 – Reactieformulier

