BUURTCONCIËRGE VOOR BUUR&ZO

Ben jij een logistiek wonder met een sociaal hart? Ben je een pionier die graag bijdraagt aan een
nieuw concept in de wijk? Voor Buur&Zo zijn we op zoek naar enthousiaste Buurtconciërges.

SOLLICITEER VOOR: 3 januari 2021
IN HET KORT:
Standplaats: Deventer Verbindingscentrum de Fontein
Opleidingsniveau: mbo
Aantal uren: 18 – 24 uur per week
Startdatum: 1 februari 2021
Werk je graag in een team waar ruimte is voor eigen inbreng, resultaatgericht werken, leren en
ontwikkelen? Dan is dit de functie voor jou. Voor Buur&Zo zoeken wij op korte termijn naar meerdere
enthousiaste, gedreven en sociale verbinders die het in zich hebben om snel in de wijken Colmschate
of Diepenveen een bekend en vertrouwd gezicht te worden. Als Buurtconciërge. Als Buur.
BUUR&ZO: altijd een vertrouwd en veilig gezicht
Buur&Zo is een praktisch initiatief waarbij een groot aantal partners de handen ineen hebben
geslagen om te komen tot een aanpak voor het verbeteren van leefkwaliteit van mensen in de wijk en
het voorkomen van dure zorg. De Buurtconciërge is daarin de centrale spil onder het motto: logistiek
tegen eenzaamheid.
WAT JE GAAT DOEN
Je bezorgt als Buurtconciërge vanuit wijkservicecentrum de Fontein goederen (zoals medicijnen,
maaltijden, boodschappen, was, of hulpmiddelen) aan kwetsbare inwoners. Tegelijkertijd signaleer je
waar extra hulp of zorg nodig is. Als buurtconciërge geef je informatie aan wijkbewoners. Je motiveert
en stimuleert hen om mee te doen aan activiteiten en sociaal betrokken te blijven in de buurt. Indien
nodig onderneem je gepaste actie en je houdt een vinger aan de pols. Je hebt een verbindende
functie tussen welzijn, zorg en logistiek in de wijk.
DIT ZOEKEN WIJ IN JOU







Je staat positief in het leven en bent proactief.
Je bent betrouwbaar, stressbestendig en kunt goed improviseren.
Je bent in staat om snel relaties op te bouwen en te onderhouden.
Je bent oplossingsgericht met oog voor detail en biedt een luisterend oor.
Je kunt je goed inleven in anderen, maar weet ook professionele afstand te houden.
Je werkt zelfstandig en maakt signalen (tijdig en op de juiste plaats) bespreekbaar.








Je bent communicatief vaardig en spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
Je vindt het leuk en bent fysiek in staat om goederen af te leveren aan de deur bij wijkbewoners.
Je bent digitaal vaardig en in staat om je snel nieuwe applicaties eigen te maken.
Je bent bereid om trainingen te volgen om je nader te kwalificeren als Buurtconciërge.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Het is een pré als je bekend bent met het welzijns- en zorgaanbod in de wijk en omgeving.

DIT BIEDEN WIJ JOU
De Buurtconciërge treedt als medewerker in dienst van Verbindingscentrum De Fontein. We bieden je
een baan met veel afwisseling in werkzaamheden en contacten, in een groeiende organisatie waar
altijd wel íets gebeurt. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van een half jaar, waarna
verlenging mogelijk is. Je wordt ingeschaald in schaal 6 van de cao Zorg en Welzijn met een bruto
beloning van in ieder geval € 2.291 bij een fulltime aanstelling. Inschaling vindt plaats op basis van
werkervaring en deskundigheid. Bij aanvang van het dienstverband krijg je gedegen trainingen op het
gebied van gesprekstechnieken, signaleren, motiveren, zorg, welzijn, techniek en informatie over de
sociale kaart van de wijk. Je maakt deel uit van een professioneel team dat wordt gecoördineerd door
de kwartiermaker.

JOUW SOLLICITATIEPROCEDURE

Stuur voor 3 januari jouw sollicitatie naar vc.defontein@gmail.com. Op donderdag 7 januari en vrijdag
8 januari vinden de eerste selectiegesprekken plaats, gevolgd door een tweede ronde later in de
maand. Voor deze functie moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen afgeven.
JOUW CONTACTPERSOON
Christina Lintsen van Verbindingscentrum de Fontein
Bellen: 0570-651561 of 06-10143878
E-mailen: vc.defontein@gmail.com

