VACATURE

DORPSONDERSTEUNER
ONDERDENDAM
8 uur per week

Onderdendammers zoeken een Dorpsondersteuner!
Per 1 januari 2019 zoeken we een enthousiaste en
creatieve Dorpsondersteuner voor 8 uur per week.
De functie van Dorpsondersteuner is nog vrij nieuw. We
zoeken daarom een enthousiaste pionier die het leuk vindt
om midden in een dorpsgemeenschap te werken, maar ook
de wegen naar organisaties en instanties kent.
Specifieke taken:
Als dorpsondersteuner:
- Ben je de schakel tussen de inwoners van
Onderdendam die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken en de inwoners die hulp willen bieden. Je
brengt hun vragen en aanbod bij elkaar. Je zoekt
daarnaast actief samenwerking en afstemming met
professionele zorgverleners
- Ondersteun je initiatiefnemers uit het dorp, door ze
de juiste weg te wijzen.
- Werk je mee aan de ontwikkeling en uitvoering van
de nieuwe taken die voortkomen uit de functie van
dorpsondersteuner.
Functievereisten:
-

Je bent in het bezit van een relevante opleiding,
bijvoorbeeld MWD of SPH.
Je hebt goede communicatieve en contactuele
vaardigheden.
Je gaat uitdagingen niet uit de weg.
Je hebt een flexibele en ondernemende instelling en
je bent bereid om incidenteel buiten de normale
werktijden te werken.

Natuurlijk zoeken wij naar een duizendpoot. Maar mocht je
niet alle gevraagde eigenschappen bezitten, dan is het
belangrijkste dat je een prettige persoonlijkheid hebt en
goed in staat bent met vele verschillende mensen contact
te leggen.

Aanvullende informatie:
We kunnen je een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar
bieden. Daarna wordt de functie geëvalueerd met de
intentie om de functie de jaren erop verder te ontwikkelen.
Ook het aantal uren hopen we te kunnen uitbreiden.
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, dan kun
je op vrijdag 2 november bellen met Bert Helmholt, 06
20412319
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae,
kun je voor 7 november 2018 bij per mail richten aan
dorpsondersteuner@hoppa.me
Op vrijdag 16 november tussen 9.00 uur en 13.00 uur
vinden de eerste selectiegesprekken plaats met de
werkgroep Dorpsondersteuner. Omdat de
dorpsgemeenschap opdrachtgever is van deze functie,
staat naast het eerste gesprek ook een tweede gesprek
gepland met Onderdendammers. Dit is ook op vrijdag 16
november, maar dan tussen 18.30 – 20.30 uur. We gaan
ervan uit dat je op beide tijdstippen beschikbaar bent.

