Vacature
De Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord is op zoek naar een energieke en creatieve

Medewerker Dorpsontmoeting de Kompeniej m/v
voor 10 uur per week, te verdelen over meerdere dagdelen
deze functie is bij geschiktheid te combineren met de vacature Dorpsverbinder 6 uur per week
Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord stelt zich ten doel het wonen,welzijn en de gezondheid van de inwoners
van Kronenberg en Evertsoord te bevorderen en probeert dit te bereiken door activiteiten als dorpsontmoeting De
Kompeniej, de Wensbus, dementievrijwilligers en een warme maaltijdvoorziening. Dit alles onder het motto “Voor
elkaar en met elkaar “.
Dorpsontmoeting ‘De Kompeniej’ Kronenberg
Bij de Kompeniej staan ‘ontmoeten’ en ‘de mens’ centraal. Ontmoeten is het samenzijn in de breedste zin
van het woord. Bij de Kompeniej is iedereen welkom en mag iedereen meedoen.
Dit is primair de gedachte van de Kompeniej waardoor we het leefplezier en langer zelfstandig wonen willen
bevorderen.
Wat ga je doen?
Als medewerker Dorpsontmoeting is het van belang dat je goed kunt omgaan met mensen en dat je oog
hebt voor de behoeften en mate van zelfstandigheid van de deelnemers. Daarnaast verwachten we dat
je een bijdrage levert in het verbinden van de Kompeniej met Kronenberg /Evertsoord als dorpen en vice
versa.
Je werkzaamheden zien er als volgt uit:
•
Samen met de vrijwilligers draag je zorg voor het runnen van de Kompeniej en werk je waar nodig
samen met de inwoners/verenigingen van het dorp
•
Je voert mede ( intake)gesprekken met deelnemers en vrijwilligers
•
Je werkt binnen de Kompeniej samen met vrijwilligers en deelnemers en je ontwikkelt gezamenlijk
(nieuwe) activiteiten
•
Je onderhoudt contacten en legt verbindingen met het dorp en de samenwerkingspartners
•
Je onderhoudt contacten met familie en mantelzorgers van de deelnemers indien nodig
•
Je ondersteunt en coacht vrijwilligers en verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden
•
Je ondersteunt en adviseert het bestuur van de stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord waar nodig bij
haar overige activiteiten
Wat vragen wij?
•
Een flexibele pionier met verbindingskracht
•
Een opleiding op MBO-3 of 4 niveau zoals CMV, SPW, Activiteitenbegeleiding, Sociaal werk en/of zorg
•
Kennis van, inzicht in en affiniteit met de doelgroep
•
Zelfstandig kunnen werken
•
Inventiviteit en creativiteit
•
Sociale en communicatieve vaardigheden, tact en inlevingsvermogen
•
Neemt initiatief en benut kansen
Wat bieden wij?
Een leuke, uitdagende baan voor 10 uur per week. Salaris is schaal 6 op basis van de CAO Sociaal Werk.
In eerste instantie een contract voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot een aanstelling voor
onbepaalde tijd
Bij gebleken geschiktheid is een combinatie met de vacature dorpsverbinder bespreekbaar
		
Heb je belangstelling?
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Piet Selen 06 11841811, bestuurslid van de
Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord
Wanneer je interesse hebt, stuur dan een sollicitatiebrief met CV uiterlijk 16 maart naar de Stichting Welzijn
Kronenberg Evertsoord t.a.v. secretariaat mw. Nell Verhaeg, Simonsstraat 22, 5976 NX Kronenberg of mail
je brief en CV naar nell.hay.verhaeg@hetnet.nl met vermelding “Vacature Dorpsontmoeting de Kompeniej”.

meer met mensen!

“Voor elkaar en met elkaar”

