Vacature coördinator Wijkinloophuis “Het Lindenhuis”
Stichting Kerk en Samenleving zoekt
voor dit wijkinloophuis per heden een

Coördinator (m/v)
voor 20 uur per week, verdeeld over 4 of 5 dagen
Aanstelling is voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Voor veel inwoners van Zeist zijn de wijkinloophuizen een vertrouwde plek. De plek om elkaar te ontmoeten,
een kopje koffie te drinken, een gezamenlijke maaltijd te nuttigen, de taal te leren of om hulp te vragen.
Een warme plek in het hart van de wijk. Vanuit een christelijke visie exploiteert Stichting Kerk en
Samenleving al vele jaren vier wijkinloophuizen in Zeist. Iedereen is welkom, ongeacht geloofsovertuiging.
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het Inloophuis als geheel, voor het werven, begeleiden en
binden van de vrijwilligers en voor het promoten van het inloophuis bij de doelgroep in de wijk. Je plant en coördineert de inzet
van de vrijwilligers, je zet nieuwe activiteiten in gang en je zorgt voor de administratie. Je bent eerste aanspreekpunt voor
bestuur en voor maatschappelijke organisaties in de wijk. Samen met de vrijwilligers ben je verantwoordelijk voor een sfeer in
het inloophuis waarbij mensen zich welkom voelen. Tot de werkzaamheden behoort ook het houden van intakegesprekken voor
de Voedselbank en de Stichting Leerkansen.
We verwachten van de kandidaat dat hij/zij contacten weet te leggen en te onderhouden met mensen in de wijk en met
maatschappelijke organisaties en overlegverbanden in de wijk. Een open oog voor de problemen, sociale vraagstukken en
noden in de wijk is essentieel, mede ook om aan de hand daarvan het activiteitenaanbod uit te breiden of aan te passen.
Daarnaast wordt het werk verricht in overleg en afstemming met de coördinatoren van de andere drie inloophuizen van Kerk &
Samenleving in Zeist.
De coördinator legt middels overleg en rapportages verantwoording af aan het bestuur van de Stichting Kerk en Samenleving.

Functie-profiel
-

opleiding sociaal maatschappelijk werk of vergelijkbaar HBO niveau
aantoonbare ervaring in de hulpverlening / het maatschappelijk werk;
sociaal vaardig, met een goede antenne voor wat er ‘gebeurt’ in de wijk en in het inloophuis;
ervaring met het ‘managen’ van een maatschappelijke organisatie w.o. de aansturing van vrijwilligers;
initiatiefrijk
stressbestendig, daadkrachtig, creatief, innovatief en verbindend;
teamspeler, in staat tot overleg en goede samenwerking met vrijwilligers, de andere coördinatoren en met
diverse maatschappelijke instanties in Zeist;
gevoel voor de sociaal maatschappelijke taak van de kerk en kerkelijk meelevend;
Reageren

Als deze functie je interesse heeft gewekt, dan ontvangen we graag vóór 31 maart 2021 een sollicitatiebrief met een recent
curriculum vitae. Deze kun je sturen naar onderstaand adres of mailen naar: voorzitter@kerkensamenleving.nl
Adres: Stichting Kerk en Samenleving Zeist; Postbus 1064, 3700 BB Zeist. t.a.v. de heer M. Slootweg
Voor vragen over de functie kunt u mailen naar het bestuur van de Stichting Kerk en Samenleving.
voorzitter@kerkensamenleving.nl

