Vacature coördinator Inloophuis/Diaconaal Centrum
Het inloophuis Sint Marten is onderdeel van de R.K. St. Eusebiusparochie Arnhem e.o.
Het staat midden in een oude stadswijk in Arnhem.
Het centrum geldt als huiskamer voor de omliggende wijken en als stedelijke diaconale
voorziening. Veel bezoekers leven alleen en hebben te maken met diverse problemen zoals
eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid, schulden.
Behalve inloop vinden er nog diverse andere activiteiten plaats.
Aan het inloophuis zijn een buurtmaatjesproject en een buurtklussendienst verbonden.
Diverse bezoekers zijn als vrijwilliger betrokken bij activiteiten.
Het inloophuis is ook de uitvalsbasis voor de buurtpastor die in de wijken actief is.
Er wordt samengewerkt met diverse hulpverleningsinstanties in de wijken en met diverse
wijkinitiatieven.
We zoeken een enthousiaste en betrokken coördinator m/v
De omvang van de vacature bedraagt 0,7 – 0,8 fte.
Functie eisen:
- Je bent een gemotiveerde beroepskracht en wilt meewerken aan de verdere uitbouw
van een gastvrij inloopcentrum.
- Je hebt minimaal een HBO – opleiding theologie, maatschappelijk werk, religiestudies
of een vergelijkbare studie met liefst enige relevante werkervaring.
- Je kunt leiding geven aan vrijwilligers, bent in staat hen te enthousiasmeren en kunt
ruimte geven aan initiatieven van bezoekers en vrijwilligers en hen daarbij
ondersteunen.
- Je hebt kennis van de presentiebenadering en bent in staat om aandachtig en zonder
oordeel te luisteren naar de verhalen van bezoekers en aan te sluiten bij hun
leefwereld.
- Je bent creatief, praktisch ingesteld en hebt een goed organisatievermogen.
- Je bent gericht op samenwerking met collega’s, vrijwilligers en professionals van
ketenpartners en kunt die samenwerking verder uitbouwen.
- Je bent in staat om mede vorm te geven aan het inhoudelijk beleid en aan een
duurzame verankering van het inloophuis in de wijk en de stad.
- Je kunt je goed schriftelijk uitdrukken en je kunt goede contacten leggen en
onderhouden met de diverse fondsen die het inloophuis ondersteunen.
- Je hebt een positief christelijke houding en staat open voor samenwerking met
andere kerken.
We bieden:
- Een baan die ruimte biedt voor creativiteit, initiatief en inspiratie.
- Een collegiale werkomgeving waarin je nauw samenwerkt met de buurtpastor, een
groot aantal vrijwilligers en diverse ketenpartners in wijk en stad.
- Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.
- Een aanstelling voor een jaar.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling om de aanstelling daarna te verlengen met nog
eens twee jaar. Financiën daarvoor zijn reeds gedeeltelijk toegezegd.

Salariëring geschiedt op basis van de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de
selectiecommissie: Ellie Smeekens 06 26140616
Informatie over ons inloophuis kunt u vinden op onze website:
https://inloophuissintmarten.wordpress.com
Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u tot 22 maart sturen naar
e.smeekens@eusebiusparochie.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 maart

