Team Volwassenenwerk
zoekt een collega sociaal makelaar voor 20 uur per week!

ZOULIKHA SEDDIKI:
“De intakes voor de taallessen is een belangrijk onderdeel van
mijn werk. Daarnaast ben ik betrokken bij een project voor
migranten ouderen en de coördinatie van een aantal
activiteiten. Ik help mensen uit de wijk om te participeren in de
energietransitie, zet me in voor de huiskamer van de wijk,
verzorg het buurtrestaurant in Soesterberg en help mensen
met allerlei losse vragen.”

JOLANDA PANIS:
“Ik ben sinds dit jaar begonnen als chef-kok/manager voor de
buurtkeuken, een prachtig initiatief waar mensen van allerlei
leeftijden terecht kunnen om samen te koken en elkaar te
ontmoeten. Juist het samen doen geeft iedereen veel energie.
Ik vind het mooi om mensen uit te dagen hun talenten te
ontdekken en om van betekenis te kunnen zijn voor een ander.
Koken en eten zijn daar een mooi middel voor. De
multiculturele sfeer die hier hangt is uniek en tovert bij veel
mensen een lach op hun gezicht.”

JIJ HIER ????
“Jij bent onze nieuwe troef in het contact met inwoners uit
Soest en Soesterberg. Je kunt goed netwerken. Je wilt je
inzetten voor migrantenouderen en de huiskamer van de wijk.
Je kunt goed improviseren en mensen in hun kracht zetten Je
bent op de hoogte van de sociale kaart en kunt doorverwijzen
als dat nodig is. Je organiseert sociaal culturele activiteiten en
gaat op huisbezoek.”

MARION FOPPELE:
“Ik ben vooral actief voor het Buro Vrijwilligerswerk en geniet
er enorm van als ik mensen met elkaar kan verbinden. Maatjes
koppelen is een van de mooiste dingen die ik kan doen.
Mensen zien opbloeien omdat het lukt ze weer te activeren
doet me goed.”

ODILE BEKKERING:
“Variatie en uitdaging maken dat ik met veel plezier mijn werk
doe. Ik ben betrokken bij de Voorleesexpress, begeleid een
ontmoetingsgroep voor mensen met psychische en
psychiatrische problematiek, werk mee met het Buro
Vrijwilligerswerk en coördineer de taallessen. Daarnaast is ook
bewonersondersteuning een belangrijk onderdeel van mijn
werk.”

JAN BUIJZE:
“Ik ben Jan Buijze en sinds 5 jaar directeur bij Balans. In mijn rol
wil ik ondersteuner en faciliteerder zijn voor mijn collega’s.
Eigen initiatief en zelfstandigheid worden erg gewaardeerd.
We bieden mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen,
ontmoeten elkaar in Beter Balans bijeenkomsten waarin we
samen werken aan de toekomst van de organisatie en hebben
zeker ook onze gezellige momenten met alle collega’s. Oog
voor de mens en omzien naar elkaar zijn belangrijke principes
in onze organisatie.”

ONS AANBOD
Een aantrekkelijke baan in een ondernemende en dynamische organisatie die hart heeft voor de
samenleving, die professioneel en zakelijk werkt. Je krijgt een aanstelling volgens de cao-welzijn, schaal 8,
minimaal € 2.780 en maximaal € 3.961 bij een fulltime dienstverband (36 uur).

WIJ VRAGEN
HBO denk- en werkniveau, goede beheersing van de Nederlandse taal en flexibel om kunnen gaan met
werktijden.

MEER WETEN
Wil je meer weten over de inhoud van de functie sociaal makelaar? Jan Buijze beantwoordt graag je vragen.
Hij is telefonisch bereikbaar via 06-86889923. Kijk voor meer informatie over Balans en ons aanbod voor
volwassenen op www.stichtingbalans.nl

REAGEREN
Ben je enthousiast geworden over deze vacature, stuur dan je sollicitatie (motivatie én cv) vóór 23 mei 2022
naar Lia Huijskes (l.huijskes@stichtingbalans.nl). Nadat we je sollicitatie met zorg hebben bekeken, ontvang
je altijd een reactie. We streven er naar de eerste sollicitatieronde plaats te laten vinden in week 21/22.

