Coördinator Ontmoetingsactiviteiten - 8uur
Welzijn Baarn ondersteunt de inwoners van Baarn om het beste uit zichzelf te halen en hun welbevinden, geluk en
zelfredzaamheid te vergroten. Bij Welzijn Baarn krijgen en nemen medewerkers de ruimte om binnen de
geformuleerde visie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en
ondernemend te zijn. De medewerkers hebben durf, lef, bedenken creatieve oplossingen en werken transparant. Ze
zijn aanspreekbaar op processen en resultaat en hechten waarde aan betrouwbaarheid (doen wat je zegt en zeggen
wat je doet).
Welzijn Baarn houdt van directe lijnen met collega’s, vrijwilligers en andere organisaties en helpen elkaar waar nodig.
Welzijn Baarn biedt verschillende ontmoetingsactiviteiten die door vrijwilligers uitgevoerd worden. De coordinator
ontmoetingsactiviteiten is daarvoor eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor een goed verloop en plannen
van deze activiteiten evenals het begeleiden van de vrijwilligers.

Wat ga je doen
• Je coördineert alle ontmoetings- en voorlichtingsactiviteiten in Welzijnscentrum de Leuning
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de activiteiten en vrijwilligers.
• Je bent (mede) verantwoordelijk voor de PR
• Je bent samen met je collega coördinator het aanspreekpunt voor Welzijnscentrum de Leuning

Wij zoeken iemand die
• HBO werk- en denkniveau heeft
• Affiniteit heeft met senioren en het werken met vrijwilligers
• Over goede communicatieve vaardigheden beschikt
• Kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen rondom ontmoetingsactiviteiten
• In staat is om mensen te activeren en positief te benaderen
• Zijn of haar mannetje staat, creatieve oplossingen bedenkt en verbeter ideeen durft aan te dragen
• Een ster is in samenwerken en het verbinden van organisaties, partijen en doelgroepen
• Flexibel is

Wij bieden:
-

Een dienstverband van 8 uur per week in aanvang voor één jaar met intentie tot verlenging
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Zorg & Welzijn, schaal 8

Interesse? Stuur voor 23 november een motivatie en CV naar: sollicitaties@welzijnbaarn.nl
Meer informatie? Christine Stiphout, 06-3023 9466 of www.welzijnbaarn.nl
Interne kandidaten kunnen een korte motivatie insturen.

