Vacature
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat voor
een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort, omdat wij kwetsbare buurten en
mensen ondersteunen en versterken. Dit doen wij met 180 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers en
actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt! Kijk ook op onze website.
MaatjesApeldoorn bemiddelt en begeleidt het contact tussen vrijwilligers (maatjes) en deelnemers in de
gemeente Apeldoorn. Het maatje is er om de deelnemer te ondersteunen en waar nodig te
stimuleren/activeren als het kan. Als maatje onderneem je activiteiten met de deelnemer om anderen te
ontmoeten, de Nederlandse taal verbeteren, begeleiding bij ziekte, het netwerk van de deelnemer uit te
breiden etc. MaatjesApeldoorn is een samenwerking tussen Stimenz en de Kap, mantelzorgorganisatie.
Wij zoeken per 1 mei a.s. een enthousiaste

Participatiemakelaar m/v
Sociaal Werker coördinatie vrijwilligersprogramma
18 uur per week, standplaats Apeldoorn

Wat ga je doen?
• je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers (maatjes), deelnemers en verwijzers;
• je hebt ervaring in het werken met deelnemers met een diverse (culturele) achtergrond
• je bent verantwoordelijk voor de kennismaking en selectie van deelnemers en vrijwilligers;
• je werkt nauw samen met de Kap onder andere op het gebied van beleid, werving en
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van MaatjesApeldoorn;
• je begeleidt en ondersteunt de vrijwillige coördinatoren van MaatjesApeldoorn;
• je neemt deel aan samenwerkingsverbanden met netwerkpartners;
• je draagt zorg voor het tijdig registreren en beschikbaar hebben van de verantwoordingsgegevens
en de rapportage;
• je bent thuis in PR en communicatie en sociale media

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die:
• beschikt over een HBO werk- en denkniveau en relevant diploma, bij voorkeur opleiding Social
Work;
• beschikt over een coöperatieve ondernemende zelfstandige houding;
• vrijwilligers en deelnemers kan motiveren en het beste in hen naar boven weet te halen;
• ervaring heeft in het omgaan met verschillende doelgroepen en netwerkpartners;

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een aanstelling voor 1 jaar. Stimenz valt onder de Cao Sociaal Werk. Het salaris is valt in
functieschaal 8 (deze loopt van € 2.712 tot € 3.864 o.b.v. een fulltime dienstverband) en hangt af van je
opleiding en ervaring. Daarnaast krijg je ook nog een Keuzebudget. Je krijgt niet alleen salaris, we vinden
het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Daarom krijg jij ruimte voor scholing en intervisie. Samen met je
team kan je bepalen welke dagen je werkt, maar dit zal ook in avonden en weekenden zijn. Je gaat werken
in Apeldoorn, maar je wordt aangenomen voor het hele werkgebied van de organisatie.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie? Bel dan Magreet van Veen via telefoon 088-7846464.
.Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag je motivatie en cv voor 26 april a.s. via het e-mailadres
sollicitatie@stimenz.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021011. De eerste sollicitatiegesprekken
vinden plaats op 28 april a.s. Eventuele tweede gesprekken vinden plaats op 3 mei a.s.
Voor alle nieuwe medewerkers die bij Stimenz in dienst komen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
vereist. Wij vergoeden de kosten van deze aanvraag.
Wij vinden jouw privacy belangrijk en zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens die je met ons
deelt zorgvuldig worden behandeld. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens
worden verwerkt en intern worden doorgestuurd naar degenen die bij de selectieprocedure betrokken
zijn. Na afronding van de procedure worden de persoonsgegevens van alle sollicitanten z.s.m.
verwijderd.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

