Weet jij je passie voor leefstijl over te brengen op anderen? Kook jij het
liefst bewust gezond en vers? Ben jij mensgericht en kun je vrijwilligers
begeleiden in hun ontwikkeling? Weet jij van een gezonde leefstijl een
manier van leven te maken?
Dan ben JIJ de persoon die wij zoeken!

Gepassioneerde leefstijl kok:
In deze functie (32 uur per week) vervul je een centrale rol in de
keuken die bijdraagt aan een gezondere leefstijl en stimuleer je een
optimale inzet en begeleiding van vrijwilligers.
Binnen de Stadskamer wordt gekeken naar het welbevinden van mensen. We kijken naar
meedoen, zinvolle daginvulling, structuur, betekenis/zingeving en groei en ontwikkeling.
Op basis van de vraag van mensen, vanuit eigen regie. Daarbij werken we met elkaar op
het gebied van lichamelijke en psychische gezondheid. De Stadskamer gaat vanuit
“positieve gezondheid” inzetten op een gezondere leefstijl van mensen. De locatie
Raadhuisstraat heeft een centrale ontmoetingsfunctie waarbij de keuken een integraal
onderdeel is van onze inloop.
DE ORGANISATIE
Stichting Stadskamer voorziet in een laagdrempelige (arbeidsmatige)
dagbesteding- en activering voor verschillende doelgroepen met een (O) GGZ
achtergrond en/of afstand tot de arbeidsmarkt in de Achterhoek. We werken
herstelgericht en geloven in de kracht van samenwerking, de inzet en
ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleert in het ontwikkelen van
eigen kracht en het (her)nemen van eigen regie in deze samenwerking. Vanuit
gelijkwaardigheid ontstaat ruimte voor destigmatisering, perspectief, hoop en
herstel in de breedste zin van het woord.
Werken bij de Stadskamer betekent werken vanuit de vier kernwaarden: Eigenheid,
Eigenaarschap, Gezamenlijkheid en Groei & ontwikkeling. Deze kernwaarden
geven weer waar de Stadskamer voor staat en geven richting aan de manier van (samen)
werken en het dagelijks handelen van medewerkers en vrijwilligers. Wij geloven in eigen
regie, verantwoordelijkheid nemen en anders werken.

Kern/ doel van de functie
· Realiseren van gezond(er) aanbod in voeding;
· Stimuleren en verleiden tot een gezondere keuze in voeding/leefstijl;
· Stimuleren van optimale inzet vrijwilligers;
· Je weet (samenwerkings-) collega's, vrijwilligers en/of deelnemers te activeren om zelf na te
denken en aan de slag te gaan;
· Je leeft een gezondere leefstijl voor;
Taakomschrijving
· Samen met onze bewegingsagoog en het team inloop maak je actief werk van het stimuleren tot
en het verleiden naar een gezondere leefstijl. Je hebt de centrale taak om gezondere voeding aan
te bieden en vrijwilligers te begeleiden en te stimuleren in de samenwerking.
Jouw vaardigheden
· Motiveren, enthousiasmeren, verbinden;
· Evenwichtige persoonlijkheid:
· Doelgericht
Aanvullende talenten: herken jij jezelf hierin?
Ik werk graag met mensen en deel mijn kennis met hen!
Ik bereik doelen door een zakelijke samenwerking!
Ik gebruik mijn creativiteit om doelen te bereiken!
Ik ga altijd open en eerlijk met mensen om!

De bij de functie behorende competenties zijn:
· MBO of HBO werk- en denkniveau;
· Indien van toepassing ben je minstens 2 jaar vrij van middelengebruik;
· Klantgerichte en dienstverlenende instelling;
· Kennis van en affiniteit met de doelgroep;
· Een talentscan is onderdeel van de aannameprocedure.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO Sociaal Werk
Belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maïke Weenink-Tankink HR adviseur
van de Stichting Stadskamer, Raadhuisstraat 34 7001 EW Doetinchem, bereikbaar via
(06) 57770570.
Je sollicitatie, met CV en motivatie mag je sturen naar hrm@stadskamer.com.
Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.

