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Vacature
Dorpsdagvoorziening Koningslust is op zoek naar een energieke en creatieve

Sociaal Werker/beroepskracht dorpsdagvoorziening
(voor 4 uur per week, verdeeld over dinsdagochtend en/of vrijdagochtend flexibel.
Extra uren mogelijk als oproepkracht)
Visie Dorpsdagvoorziening
Dagvoorzieningen spelen een cruciale rol bij het kunnen blijven wonen en functioneren in de eigen
omgeven. Een dagvoorziening is een verlengstuk van de thuissituatie. Een omgeving waarin
burgers, maatschappelijk partners en overheid samen de sociale cohesie versterken via een
dorpsdagvoorziening en zo mensen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen.
In de visie gaan we uit van een open karakter van deze voorziening, met de nadruk op
“ontmoeten”, “verbinden” en “informatie”.
Wat zijn de taken?

Samen met vrijwilligers en deelnemers zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken van
de dagvoorziening

Kennismakingsgesprekken voeren met (eventuele) nieuwe gasten/deelnemers (welke taal
gebruik je?) en vrijwilligers

Ontwikkelen van activiteiten samen met gasten en vrijwilligers

Contacten onderhouden met buurt en samenwerkingspartners in Koningslust

Contacten onderhouden met het sociale netwerk van gasten/deelnemers

Werven, ondersteunen en coachen van vrijwilligers en stagiaires i.s.m. de stichting

Verrichten van bijbehorende administratieve werkzaamheden

Gebruik maken van sociale media als bv. Facebook, website

Samenwerken met de werkgroep bestaande uit inwoners van het dorp, collega
beroepskracht
Wat vragen wij?

Pioniersmentaliteit

Opleiding op MBO-3 of 4 niveau zoals CMV, SPW, Activiteiten begeleiding, Sociaal werk

Kennis van, inzicht in en affiniteit met de doelgroep

Zelfstandigheid in het organiseren van werk

Inventiviteit en creativiteit

Sociale en communicatieve vaardigheden, tact en inlevingsvermogen

Ondernemend en innovatief

Neemt initiatief en benut kansen

Is vriendelijk en gastvrij
Wat bieden wij?

In eerste instantie een contract voor de duur van een 1 jaar met mogelijkheid tot
verlenging. De proeftijd bedraagt 3 maanden.

Een baan voor circa 4 uur per week

Een contract op basis van CAO Welzijn in de functie SCW 2 schaal 6
Heb je belangstelling?
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Jacqueline Janssen.
Tel.nr. 06 31688503 of via de mail dagvoorzieningkoningslust@gmail.com
Als je interesse hebt, stuur dan een sollicitatiebrief met CV voor uiterlijk 13 december 2017 a.s.
naar: Vorkmeer,
t.a.v. Lon Sijben,
Kerkstraat 32,
5981 CG Panningen.
Of mail je brief en cv naar het emailadres personeelszaken@unitus.nl met vermelding van
vacature DDV Koningslust?
Gesprekken vinden plaats op donderdag 14 december 2017 tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

