Wij zoeken een netwerkbegeleider
Heb jij altijd al in Het Open Huis willen werken? Houd je van Schalkwijk en van de meest
kwetsbare inwoners van Haarlem? Houd je van het verbinden van bezoekers en vrijwilligers?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

De organisatie
Stichting Ontmoeting heeft ruim 170 professionele medewerkers in dienst, die zich vanuit
christelijke bewogenheid inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. Bij
Ontmoeting werken, betekent dat je idealistisch én nuchter bent. Je wilt je vanuit christelijke
bewogenheid inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. Het woord DOEN
beschrijft de cultuur die we binnen Ontmoeting nastreven. DOEN staat voor duidelijkheid,
openheid, eerlijkheid en nabijheid. Dit woord verwijst enerzijds naar het praktisch bezig zijn,
maar ook naar de wijze waarop we met anderen en elkaar willen omgaan.
Stichting Ontmoeting en Het Open Huis Haarlem (HOH) werken al sinds 2015 samen. Het doel
van deze samenwerking is om zo goed mogelijk zorg te bieden aan de meeste kwetsbare
bewoners in de wijk Schalkwijk in Haarlem met vrijwilligers en professionals. In het
maatschappelijk centrum van Het Open Huis worden diverse activiteiten georganiseerd,
zoals een inloop, open maaltijden, kledingwinkel, de voedselbank en het begeleiden van
taakgestraften.
Stichting Ontmoeting zoekt voor het project Het Open Huis een:

Netwerkbegeleider (16 uur)
De functie
Als netwerkbegeleider ben je verantwoordelijk voor de vrijwilligers die activiteiten verrichten
binnen Het Open Huis. Je bent veel aanwezig tijdens de inloopmomenten in Het Open Huis.
Tijdens deze momenten werk je mee aan het bieden van een goede sfeer, stuur je vrijwilligers
aan en ben je aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers. Als netwerkbegeleider ben je
onderdeel van een team van medewerkers in Het Open Huis. Je geniet ervan om onder de
mensen te zijn. Je creëert nieuwe contacten, ziet en legt verbinding tussen bezoekers
onderling en de vrijwilligers. Daarnaast houd je ervan om mensen in beweging te brengen.

Wat kun jij bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent bekend in of afkomstig uit Haarlem of nabije omgeving;
Je beschikt over mbo-werk- en denkniveau;
Je bent een echte netwerker die mensen weet te motiveren en die graag nieuwe
contacten legt;
Je bent een professional met eigenaarschap; je neemt verantwoordelijkheid en maakt
zelfstandig inschattingen en afwegingen;
Je laat je niet snel uit het veld slaan bij tegenvallende resultaten;
Je kunt goed omgaan met vrijwilligers én hulpverleners;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Je bent flexibel ingesteld en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Je bent actief kerkelijk meelevend in een christelijke gemeente en onderschrijft
onze drijfveer.

Wat biedt Ontmoeting?
Het geboden salaris is, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring volgens de CAO.
Ontmoeting kent flexibele arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk pakket van secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Belangstelling?
Neem voor meer informatie contact op met Berend Gunnink,
bgunnink@hetopenhuishaarlem.nl, 06 – 5181 9820.
Ben jij de persoon voor deze functie? Stuur je motivatie en je CV vóór 11 maart 2017 naar
sollicitatie@ontmoeting.org.
De sollicitatiegesprekken zullen in de middag van 15 maart 2017 gevoerd worden.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.

