De stichting Wijkcentra Vlaardingen beheert twee wijkcentra in Vlaardingen. Wijkcentrum West is een
multifunctioneel gebouw, waarin ook twee professionele organisaties zijn gevestigd, t.w. Pameijer en
Waterweg Wonen. De bar wordt grotendeels bemand door vrijwilligers van Pameijer. Zij vangen ook de
cliënten op, die het centrum zien als een ontmoetingsplaats. Diverse groepen maken gebruik van de drie
zalen die het gebouw biedt. Jongeren gebruiken het gebouw in de avond als ontmoetingsplek. Zij staan
onder begeleiding van de Jongerenwerkers. Het wijkteam Vlaardingen en het bewonersplatvorm houden er
regelmatig spreekuur. Buurtkamer de VOP is wat kleiner van omvang en naast de diverse groepen uit de
wijk houdt ook het wijkteam hier regelmatig spreekuur.
De wijkcentra beogen een laagdrempelige plek te zijn in de buurt, ze zijn er voor alle bewoners in de wijk,
de wijkcentra beogen mensen uit hun isolement te halen door onder de mensen te komen en
zelfvertrouwen te ontwikkelen. Zij bieden de mogelijkheid aan bewoners en instanties om bijeenkomsten te
houden en activiteiten te ontplooien. Om al deze processen goed te laten verlopen zoeken wij:

Een enthousiaste beheerder voor 18 uur per week
Doel:
Als beheerder ben je de gastheer van het gebouw.
Wat ga je doen:
 Je zorgt dat de planning goed verloopt en levert informatie aan t.b.v. de financiële administratie
 Je ontvangt bezoekers van activiteiten
 Je bent 1e aanspreekpunt voor de gebruikers op het gebied van werk- en leefklimaat en het gebruik
van de aanwezige voorzieningen
 Je vervult een intermediair rol tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners
 Je houdt toezicht op het gebruik van het gebouw en de middelen, verricht kleine reparaties en
onderhoudswerkzaamheden
 Je ziet toe op hygiëne en schoonmaak van het gebouw en omgeving
Wat is je achtergrond:
 Je beschikt minimaal over een VMBO werk- en denkniveau
 Je hebt technisch inzicht en praktische ervaring met het verhelpen van kleine reparaties
 Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne
 Je hebt ervaring met een vergelijkbare functie en je kan zelfstandig functioneren
 Maar bovenal kun je goed met mensen omgaan, je bent innemend, een verbinder, enthousiast en een
doener. Je geniet ervan als je het mensen naar hun zin kunt maken, maar dit ook met een zakelijke
inslag.

Wij bieden:
Een functie waarin je de opgedane kennis en ervaring optimaal kan inzetten in een organisatie met een
groot netwerk, waar proactief wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van mensen binnen het sociaal
domein.
Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening). De functie is gewaardeerd in schaal 5.
Meer weten of direct solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Nicole van der Wal,
teamleider Participatie via 010 – 4351022. Voor meer informatie over Minters zie http://www.minters.nl
Heb je belangstelling in deze vacature en voldoe je aan de functie-eisen, solliciteer dan door je
motivatiebrief en CV te mailen naar mevrouw Adriane Polman (adriane.polman@minters.nl). We
ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 5 april 2018.

