Ben jij meer van het vuurtjes opstoken,
dan van het brandjes blussen?
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?
Kom dan kennismaken met de Stadskamer en het team enthousiaste 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?

Wij zoeken meerdere parttimers die op verschillende locaties onze samensturende teams
komen versterken in de rol van:

Sociaal cultureel (groeps)werker
Het gaat om de locaties Oost-Gelre, Berkelland en Bronckhorst.
Ben je woonachtig in een van deze gemeenten, dan is dat een pré.
Wat doe je als sociaal cultureel (groeps)werker binnen de Stadskamer?
-

-

-

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;

Herken je jezelf in dit profiel?
Je bent een zelfbewust, strategisch 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.

Ben jij die enthousiaste nieuwe collega die we zoeken?
Kom dan eens binnenwandelen bij een van de locaties in Oost Gelre, Berkelland of
Bronckhorst om kennis te maken! Op onze site https://www.stadskamer.com/stk/ vind je
meer informatie over de locaties, de contactgegevens en hun openingstijden.
Solliciteren doe je op je eigen wijze, dus hoe kunnen we jou het beste leren kennen? We
horen het graag!
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.
Meer informatie?
https://www.stadskamer.com/stk/

