BINDKRACHT10
INTE RN E /E X TE RN E VA C A T URE

WIJ ZOEKEN EEN

Coördinator Stip
Nijmegen Noord- 16 uur per week
Over de Stips
Bindkracht10 is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Stips. In Nijmegen
zijn er tien Stips. De Stips zijn er voor informatie en advies in de wijk. In een
Stip kunnen bewoners allerlei vragen stellen over wonen, inkomen,
formulieren, zorg en opvoeding. Daarnaast ontvangen zij informatie over
activiteiten en cursussen in de wijk. Bewoners kunnen ook in een Stip komen
met ideeën voor de buurt of ontmoeting, het aanbieden van vrijwilligerswerk of
als ze buurtgenoten ergens mee willen helpen. De Stips zijn er voor alle
bewoners van Nijmegen. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. In de
Stip werken professionals van hulp- en dienstverlenende organisaties en
bewoners samen. Daarnaast werken de Stips nauw samen met de Sociaal
Wijkteams in de wijk.
Functie-inhoud
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en de bedrijfsvoering van de
Stip
Je werkt nauw samen met de werkbegeleider op locatie, maar een ieder
vanuit eigen taken en verantwoordelijkheden
Je zorgt voor de werving van vrijwilligers, stuurt het team van vrijwilligers
op de locatie aan en werkt aan een kwalitatief sterk Stip team
(teamvorming/ building)
Je organiseert de werkprocessen en bewaakt de continuïteit en, in
afstemming met de werkbegeleider, de kwaliteit van de dienstverlening;
Je zorgt voor voldoende deskundigheid en professionele ondersteuning, op
basis van de vraag uit de wijken
Je ontwikkelt, faciliteert en geeft vorm aan ontmoeten en verbinden met
vrijwilligers en bewoners aansluitend bij de sociale agenda
Je maakt samen met opbouwwerk, wijkmanagement, het sociaal wijkteam
en andere partners (intern en extern) een sociale agenda voor stadsdeel
Noord. Je werkt daarin nauw samen, denkt mee en geeft vorm aan de
ontwikkeling van collectieve en preventie activiteiten en de afschaling van
zorg naar welzijn
Samen met andere collega’s van Bindkracht10 en partners in Noord werk je
aan het integraal en gebiedsgericht werken in het belang van de inwoners
Je zet de Stip nog verder op de kaart en blijft aandacht houden voor het
bereik van de Stip. Dit doe je op innovatieve en ondernemende wijze.
Je versterkt de samenwerking tussen Stip en Sociaal wijkteam
Je geeft mee vorm aan nieuwe/andere ontwikkelingen en samenwerkingen
voor de Stips
Wat neem je mee?
Kennis
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau

OVER BINDKRACHT10
In onze visie is Nijmegen een
stad waarin iedereen ertoe
doet en mee kan doen vanuit
eigen mogelijkheden. We
leggen verbanden tussen
mensen en met andere
organisaties. We nemen
barrières weg, helpen
drempels en onderlinge
verschillen verkleinen. We
signaleren waar het mis kan
gaan en reageren daarop.
Bindkracht10 komt voort uit
Tandem Welzijn en Het Interlokaal. Al meer dan 50 jaar
zetten wij ons in voor de
mensen van Nijmegen. Je kent
ons onder andere van
materiële dienstverlening,
opvoedondersteuning, Stips,
opbouwwerk, jongerenwerk,
activiteitenpleinen en
tientallen andere diensten en
projecten.
Bindkracht10 geeft energie aan
je mogelijkheden.

-

-

Kennis van het sociaal domein en de sociale infrastructuur in het
betreffende stadsdeel, waaronder (collectieve) voorzieningen en
gespecialiseerde ondersteuning
Kennis van maatwerk interventiemethodieken voor het vertalen van de
(complexe) ondersteuningsvraag naar een integrale aanpak
Specifieke vakkennis betreffende materiele dienstverlening

Vaardigheden
Je maakt makkelijk contact op alle niveaus, je kunt goed luisteren en zoekt
actief de samenwerking met wijkbewoners en partnerorganisaties
Je weet de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen te versterken
en je werkt vanuit de gekantelde gedachte: mensen hebben regie over hun
eigen vragen en behoeften. Professionals zijn hierin faciliterend
Je weet mensen te stimuleren en te enthousiasmeren
Je werkwijze is signalerend, vraaggericht, verbindend
Je beschikt over coördinerende en coachende vaardigheden
Je bent een kartrekker: stevig en duidelijk
Je hebt oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie
Je bent analytisch, je kunt ‘out of the box’ denken en creatief in het
bedenken van oplossingen
Je bent actief in het oppakken van kansen, ondernemend, planmatig en
resultaatgericht
Je bent flexibel om in te spelen op de veelheid van (complexe) vragen die
beantwoord moeten worden
Wat bieden wij?
Wij bieden je een uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden
conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (bruto maandsalaris min. €2.544,- en
max. €3.624,-, uitgaand van voltijd), een individueel keuzebudget (circa 18%
van je salaris) en een loopbaanbudget (1,5% van je salaris). De functie is in
eerste instantie tijdelijk voor een jaar. De ingangsdatum is 1 mei 2019, dan
wel zo spoedig mogelijk daarna. De werklocatie is Stip Noord.
Informatie en solliciteren?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Yvette
Aggenbach (werkbegeleider Stip Noord) 06-83584550 of Irfan Mohammedamin
(manager stadsdeel Noord) 06-12949515.
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je vóór 1 april mailen naar
info@bindkracht10.nl t.a.v. afdeling HR, onder vermelding van vacature
Coördinator Stip.
De gesprekken vinden plaats op 5 (1e ronde) en 8 (2e ronde) april 2019. Deze
vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Interne kandidaten hebben
bij gelijke geschiktheid voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

