Ben jij meer van het vuurtjes opstoken, dan van het brandjes blussen?
Durf je buiten de gebaande paden te gaan? Wil jij bijdragen aan het samen
met burgers bouwen aan mooie plekken in onze samenleving? Word jij
enthousiast van nieuwe ideeën en ben jij in staat het eigenaarschap bij de
ander te stimuleren? En heb je behoefte aan vrijheid en eigen inbreng, maar
ook in gezamenlijk bijdragen aan een maatschappelijk doel?
Kom dan kennismaken met de Stadskamer en het enthousiaste team
collega's!
Stichting Stadskamer is een innovatieve inloopvoorziening voor
(arbeidsmatige-)daginvulling voor iedereen binnen de Achterhoek. Wij doen het
anders, omdat wij de mensen echt zien voor wie ze zijn en wie ze zouden kunnen
zijn. Begrijp jij onze maatschappelijke missie en wil je er aan bijdragen?
Kortom, wil jij impact maken op een plek waar iedereen mee kan doen?
Dan bieden wij jou een fantastische baan als collega sociaal werker in het
samensturende team van Oost Gelre in de rol van:

Stads/Dorpskamercoach
16-20 uur per week

WAT GA JE DOEN
Je bent werkzaam op de locaties in Oost Gelre: Stadskamer Groenlo
(Vincentiushuis) en Dorpskamer Lichtenvoorde (Den Diek).
Je bent hoofdzakelijk groepswerker, op zowel de reguliere inloop als bij de
Dorpskamer 2.0, met mogelijk op den duur aanvullende regisseurstaken.
Vanuit onze methodiek De Route van de Vraag verleen je individuele- en
groepsbegeleiding aan mensen om sociale redzaamheid, sociale activering,
maatschappelijke participatie te bevorderen en sociaal isolement te
doorbreken en/of voorkomen.
Je geeft eenieder binnen de stads-/dorspkamer de ruimte een stukje bij te
dragen zodat er een breed gedragen voorziening wordt vormgegeven met,
door en voor burgers.
Je gaat actief en passief activiteiten vormgeven, zodat ze aansluiten bij de
wensen, behoeften, uitdagingen en ambities van de doelgroep.
Je werkt samen met burgers en andere partijen actief in het sociaal domein;

WIE JIJ BENT
Herken jij je in (een of meer) van deze stellingen?
Ik ben een goede spreker die mensen kan inspireren.
Ik bied mensen structuur.
Ik wil altijd het beste uit mensen halen.
Ik heb een duidelijke visie.
Je bent een zelfbewust, analytisch en ondernemend persoon met lef die graag
klaarstaat voor de medemens. Anderen omschrijven je als een ruimdenkende
duizendpoot die initiatieven van allerhande burgers op een speelse manier kan
verbinden tot een sociaal ondernemen. Je houdt van creatief denken en doen, van
mensen en initiatieven in beweging brengen, je kunt beschouwen in plaats van
oplossen en je houdt het graag concreet en simpel.
WAT JIJ MEEBRENGT
Je komt uit de gemeente Oost Gelre of kent de lokale sociale kaart.
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en een relevante
opleidingsachtergrond.
Kennis van en inzicht in de doelgroep is bij je aanwezig. Affiniteit met of ervaring
in een vergelijkbare voorziening, de psychiatrie, LVB of ouderenzorg is een pré.
Je beschikt over invoelend vermogen en een daadkrachtige instelling waardoor je
anderen mee kunt nemen in veranderende omstandigheden.
Door jouw sociale vaardigheden kun je omgaan met weerstand, fysieke en
verbale agressie en weet je een goede sfeer te creëren en te behouden.
Je kenmerkt je door een praktische, resultaatgerichte en dienstverlenende
werkhouding.
Je bent serieus in je werk, maar je zet ook graag je gevoel voor humor in.

WIE WE ZIJN
De kracht van de Stadskamer is dat iedereen gelijkwaardig van elkaar meedoet,
omdat we uitgaan van de mens en de mogelijkheden. Ons publiek is divers. In de
praktijk worden we vaak gevonden door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, maar zijn we er ook voor mensen met geheugenproblemen,
(beginnende) dementie en vergelijkbare hulpvragen met een zinvolle dagbesteding in
de Dorpskamer 2.0.
De Stadskamer heeft vier kernwaarden die onze (familie)cultuur bepalen:
Eigenheid,
Eigenaarschap,
Gezamenlijkheid,
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. Wij geloven in jou!
ONS AANBOD VOOR JOU
We bieden jou:
een toffe, afwisselende en uitdagende baan in een platte organisatie waar je
maatschappelijke impact kunt maken en werkt in een sfeer van waardering.
een hele tribe aan bevlogen collega's met een innovatief, vooruitstrevend
bestuur.
een betrokken werkgever die zich kenmerkt door de persoonlijke aandacht voor
jou als mens, jouw eigen route en je ambities.
een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op vast
dienstverband.
arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens CAO Sociaal Werk, functieschaal 6.
regie over je eigen loopbaan met het Individueel Keuze Budget plus duurzaam
inzetbaar zijn en blijven met behulp van het Loopbaanbudget.
een talentscan is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

DURF JIJ DE STAP TE ZETTEN?
Kom dan eens binnenwandelen bij een van de locaties in Oost Gelre om kennis te
maken! Op onze site https://www.stadskamer.com/stk/ vind je meer informatie en
onze openingstijden. Je kunt ook bellen naar Ceril om een afspraak te maken via 06
1340 7776.
Wil je contact met iemand van de HR afdeling? Bel dan naar Maïke via 06 5777 0570.
Bovendien kun je ook een reactie sturen naar hrm@stadskamer.com.
We kijken uit naar je sollicitatie!

