INTERNE EN EXTERNE VACATURE
Humanitas biedt met haar vrijwilligers via verschillende methoden, waaronder Home Start, gezinsondersteuning
aan gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar. Zij bieden hen op zowel emotioneel als praktisch gebied informele
en vraaggerichte ondersteuning.
Humanitas afdeling Leeuwarden zoekt per 15 augustus 2019 een enthousiaste:

Coördinator
Opvoedingsondersteuning/
Home Start
30-32 uur p.w., standplaats Leeuwarden
De functie







Werven, selecteren, scholen en coachen van vrijwilligers
Werven en begeleiden van gezinnen gedurende het gehele traject
Opbouwen en onderhouden van een netwerk met relevante organisaties
Verzorgen van de publiciteit rondom het project
Monitoren, registreren en bewaken van de voortgang
Rapporteren van de voortgang aan het afdelingsbestuur

Wat we vragen











Relevante afgeronde HBO-opleiding
Aantoonbare ervaring met projectmatig werken en coördineren
Ervaring in het werken met vrijwilligers
Ervaring met ondersteuning in complexe gezinssituaties
Bereidheid ook andere methodieken in opvoedingsondersteuning met vrijwilligers naast Home Start
zich eigen te maken.
Een stevige, inventieve, flexibele en initiatiefrijke houding
Goede kennis van de sociale kaart van de regio
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Affiniteit met de waarden van Humanitas

Wat we bieden







Aanstelling in eerste instantie tot 1 februari 2020. Verlenging behoort tot de mogelijkheden
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, schaal 8, maximaal €3.624,- bruto per
maand op basis van een 36-urige werkweek
Vergoedingen (zoals eindejaarsuitkering en vakantiegeld) worden uitgekeerd uit het
Individueel Keuze Budget
Een zelfstandige en veelzijdige functie
Werken op een inspirerende en vooruitstrevende afdeling
Training en ondersteuning op methodiek en strategie

Solliciteren
Spreekt deze vacature je aan? Je motivatiebrief met CV kan je onder vermelding van
vacaturenummer 03.05.19 voor 24 mei mailen naar: pz.noord@humanitas.nl. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats op woensdag 29 mei 2019 op ochtend in Leeuwarden. Voor informatie over de functie kunt u bellen met
Gerda Groen (06-12687918) op 21 mei tussen 9.00-11.00 uur of 20.00-21.00 uur. In- en externe werving lopen
parallel. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun
situatie. Jaarlijks bieden ruim 25.000 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan ruim 70.000 deelnemers.
Humanitas waarden:
• regie behouden over je eigen leven
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij, activiteiten daarop aanpassen.

