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STIClfTING ONDER EEN DAK

Wij zijn op zoek naar jou!

Wij zijn een enthousiast en gepassioneerd team in de zorg voor sociaal kwetsbare mensen
en zoeken jou als aanvulling op ons team.
In onze ontmoetingscentra in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam treffen kwetsbare mensen en buurtbewoners
elkaar. Het zijn leeromgevingen waar cliënten op meerdere terreinen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen of
versterken en hun steunnetwerken kunnen uitbreiden.
Voor onze ontmoetingscentra zijn wij op zoek naar een:

Activiteitenbegeleider
16 - 20 uur in de week

Wij zoeken een enthousiast, positief ingesteld persoon met een flexibele instelling, die graag werkt binnen een team.
Onze ontmoetingscentra zijn constant in ontwikkeling en wij zoeken dan ook iemand die het leuk vindt om samen te
zoeken naar nieuwe mogelijkheden en die op te zetten.

Wat je gaat doen
Je begeleidt mensen in recreatieve en creatieve activiteiten, die enerzijds ontspanning geven en anderzijds structuur
en ontwikkeling. Ook kan de begeleiding gericht zijn op activiteiten die re-integratie in het reguliere arbeidsproces
tot doel hebben. Daarnaast ben jij in deze functie mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
activiteitenaanbod en verwachten wij van je dat je hier met een ondernemende blik naar kunt kijken.
Samen met jouw collega's onderhoud en breid je het vrijwilligersbestand uit en motiveer je deze groep. Je houdt
hierbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van cliënten, bezoekers, de organisatiedoelen en externe
ontwikkelingen.
Je coördineert en inventariseert de activiteiten die binnen de organisatie worden opgezet en denkt actief mee over
de ontwikkeling van het activiteitenaanbod afgestemd op de vraag vanuit de doelgroep, de maatschappij en de
organisatie. Dit is een doorlopend proces.
Je werkt actief mee aan voorkomende administratieve taken en bent verantwoordelijk voor jouw deel van de
administratie.
Bovenal vorm je samen met het team een warme plek waar mensen naar toe kunnen komen, waar naar hen wordt
geluisterd en - waar mogelijk en nodig - herstel en eigen kracht wordt ingezet. Wij werken vanuit de methode
competentiegerichte begeleiding. Dat betekent dat we op zoek gaan naar wat voor de cliënt werkt en het versterken
van diens competenties. Wij geloven in samenredzaamheid.

Wie wij zoeken
De nieuwe collega die wij voor deze functie zoeken, heeft een relevante opleiding (MBO/HBO-niveau) en heeft affiniteit
met mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek of andere sociale kwetsbaarheid. Je hebt specifieke
ervaring/affiniteit gericht op het opzetten en ontwikkelen van activiteiten. Gezien de multiculturele samenstelling van
onze bezoekers is het een pré als je de Turkse en/of Arabische taal beheerst.
Uiteraard ben je communicatief sterk, gastvrij, weet je mensen te enthousiasmeren en motiveren en ben je oprecht
geïnteresseerd in de ander. Je hebt voldoende daadkracht en creativiteit om in deze dynamische omgeving zelfstandig
te kunnen werken.

