Vacature opbouwwerk/
verenigingsondersteuner (32-36 uur)

Voor het werkgebied Echt-Susteren per 1 september 2022
Met kerngericht opbouwwerk/verenigingsondersteuning wil Menswel bijdrage aan een actieve buurt
met betrokken bewoners en vitale verenigingen. Het brengt mensen, wensen en ideeën bij elkaar en
ondersteunt mensen initiatieven te realiseren. Het eigenaarschap van de initiatieven ligt bij de
burgers/vereniging.
Kerntaken:
De opbouwwerker/verenigingsondersteuner die wij zoeken gaat samen met burgers, verenigingen,
gemeente en netwerkpartners aan de slag om de leefbaarheid, participatie en zelfredzaamheid van
burgers en verenigingen te verbeteren.
•

•

•
•

Zichtbaar in de dorpskernen. Haalt wensen en behoeftes op uit de diverse dorpskernen, en
verbindt deze met de gemeenschap/ gemeente/ netwerkpartners van het sociaal team
(gouden driehoek).
Zorgt er voor dat initiatieven een grotere kans van slagen hebben, dat mensen geïnspireerd
raken, verbonden worden met andere initiatieven, laat mensen samenwerken en voor
anderen openstaan.
Projectcoördinatie van nog te ontwikkelen projecten.
Ondersteunt verenigingen. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen
(vergrijzing, ontgroening, nieuwe vormen van vrije tijdsbeleving, en dergelijke) maar ook de
vragen van de verenigingen zelf zijn hierbij de context. Onderwerpen die zich hierbij
voordoen kunnen liggen op het gebied van samenwerking, programmering, het aanjagen van
ontwikkelingen, het tot stand brengen van verbindingen en vernieuwing. Maar ook kunnen
heel praktische zaken om een oplossing vragen, zoals het helpen bij een aanvraag van een
vergunning, het verkrijgen van opslagruimte of advisering bij het omgaan met de AVG.

Gevraagde kwaliteiten en competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Een brede vraagbaak met een pragmatische, oplossingsgerichte instelling
In staat zijn om de dialoog tussen inwoners op gang te brengen en ondersteuningsvragen
(van verenigingen) helder te maken en hierop gepast te anticiperen.
Een verbinder, goed zichtbaar, ondernemend en communicatief.
Iemand die energiek is en dit ook uitstraalt, werkt met power en lef en daarbij passie en
plezier in de strijd gooit.
Een netwerker.
Geïnteresseerd in en heeft kennis van het verenigingsleven in het algemeen.
Gevoel voor politieke ontwikkelingen en verhoudingen.
Bereid om in de avonduren en weekenden te werken.

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en uiteraard kan je een VOG-verklaring overleggen.

Menswel biedt:
•
•
•
•

Een proactieve organisatie met oog voor mensen
Afwisseling, zelfstandigheid, en een prettige werksfeer in een vooruitstrevend team
Salaris en rechtspositie volgens cao Sociaal Werk, schaal 8
Aanstelling voor de duur van 1 jaar, met de intentie het contract te verlengen.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u tot uiterlijk 7 juli 2021 per mail richten aan de
manager van Menswel: terry.vanderaa@menswel.nl o.v.v. Vacature
Opbouwwerk/verenigingsondersteuner. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 12 juli 2022.

