
Enthousiaste vrijwilligers gezocht 
 
Op zoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie binnen een dynamische organisatie?  
 
Stichting Rechtswinkel Letselschade richt zich met name op interculturele dienstverlening op 
aansprakelijkheidsgebied, en biedt gratis advies en hulp in het juridisch proces. Door onze 
interculturele dienstverlening onderscheiden wij ons van andere dienstverleners, omdat wij 
het belangrijk vinden het slachtoffer te benaderen in zijn of haar eigen cultuur of taal. Op 
deze manier voelt het slachtoffer zich op zijn of haar gemak 
 
Zoek je een manier om je tijd nuttig te besteden en een intercultureel verschil te maken in 
de wereld van letselschade / aansprakelijkheid?  
Dan is deze vacature wellicht iets voor jou! 
 
Als vrijwilliger bij onze letselschade organisatie zal je betrokken zijn bij verschillende 
werkzaamheden, zoals: 

• Het ondersteunen en adviseren van cliënten bij het invullen van formulieren, en het 
opstellen van correspondentie 

• Het verzorgen van telefonische en/of digitale informatieverstrekking aan cliënten 
• Het ondersteunen van onze medewerkers bij administratieve werkzaamheden 
• Het meewerken aan het organiseren van (thema)bijeenkomsten en evenementen 
• Participeren bij spreekuren op locatie samenwerkende organisaties 
• Het netwerken binnen eigen doelgroep 

 
Wij zoeken vrijwilligers met de volgende kwaliteiten 

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
• Empathisch vermogen en een groot inlevingsvermogen 
• Affiniteit met het werkveld van letselschade 
• Flexibiliteit en bereidheid om te werken in een dynamische omgeving 
• Meertalig, als het kan (Oost-Europese talen, Arabisch, niet-westerse talen) 

 
Als vrijwilliger bieden wij jou: 

• De mogelijkheid om bij te dragen aan een belangrijk maatschappelijk doel 
• De kans om je kennis en vaardigheden te vergroten en te ontwikkelen 
• Een inwerkperiode en begeleiding van ervaren medewerkers 
• Een leuke en uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega's 
• Een uitstekende onkostenvergoeding 

 
Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar marcel@rwls.nl 
 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek 

mailto:marcel@rwls.nl

