Jij en Wmo Radar! Samen
vooruit.
Wmo Radar verbindt bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken, waardoor we beter voor elkaar
zorgen én elkaar versterken. Als initiatiefnemer bieden we houvast aan het individu én het collectief om bij te
dragen aan een nieuwe samenleving. Met onze unieke aanpak ‘Het Nieuwe Welzijn’, daagt ons team burgers uit
om zélf een bijdrage te leveren middels vrijwilligerswerk, werk of ondernemen. Onze drijfveer is samen een betere
buurt creëren waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is. Wmo Radar maakt meedoen leuk,
eenvoudig en motiverend.

Voor het gebied Rotterdam Centrum zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Armoedebestrijding m/v
24 upw

Ieder kind moet kunnen meedoen in de maatschappij en daar ga jij voor zorgen.
Als projectleider armoedebestrijding ga je fondsen aanschrijven voor kinderen uit gezinnen die leven met een
minimaal inkomen. Denk hierbij het aanvragen van fietsen, schoolgeld, verjaardagspresentjes, laptops, sport en
cultuur. Je gaat dit op scholen en in de wijk implementeren en je zorgt dat alle collega’s en netwerkpartners van
de armoede aanpak op de hoogte zijn. Jij kan het verschil maken, jij maakt mensen blij.

Taken en verantwoordelijkheden
• Aanvragen van fondsen rondom jeugd en gezin en het monitoren van aanvraag tot afronding
• Ontwikkelen van het project armoedebestrijding in Rotterdam Centrum
• Werven van ouders en kinderen die in aanmerking komen
• Onderzoeken welk fondsen er zijn voor jeugd en gezin (denk aan vakanties, hwk ed)
• Intermediair zijn voor alle fondsen.
• Aansluiten bij papieren café van FO (financiële ondersteuning). Dit is wekelijks op dinsdag en vrijdag ochtend.
• Spreekuur in scholen, huizen van de wijk en eventueel bij andere netwerkpartners.
• Voorlichting geven aan collega’s en netwerkpartners.
• Introduceren van een nieuwsbrief.
• Administreren, rapporteren en registreren
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Functie vereisten, ervaring, competenties:
• MBO+ of HBO opleiding (bijvoorbeeld SJD)
• Kennis van sociale en juridische regelgeving
• Bekend met fondsenwerving
• Kennis van de sociale kaart van Rotterdam
• Professionele, transparante werkhouding
• Prioriteiten kunnen stellen, overzicht behouden, efficiënt werken
• Kunnen schakelen binnen verschillende teams en gevoel voor verhoudingen
• Empathisch vermogen en humor
• In ieder geval beschikbaar op dinsdag en vrijdag

Het aanbod
Wij bieden een afwisselende baan in een snelgroeiende, bruisende en informele organisatie
met ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid en flexibele werktijden. Afhankelijk van
opleiding en werkervaring wordt de functie ingeschaald 7 of 8 de CAO Sociaal Werk (min. €2.346 en max.
€3.624,-). Je komt te werken binnen team Jeugd Centrum.
Solliciteren?
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan alle criteria? Stuur dan zo spoedig mogelijk je sollicitatie (Motivatiebrief
+ CV) uiterlijk 14 april a.s. naar sollicitatie@wmoradar.nl t.a.v. Marijn Telgenhof HR adviseur.
Vermeld in het onderwerp veld Sollicitatie coach armoedebestrijding + je naam.
Sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen.
De 1e ronde sollicitatiegesprekken worden gehouden op 23 april.
De 2e ronde gesprekken zijn op 30 april in de ochtend.

Meer weten?
Neem voor vragen over de functie contact op met Meggie Driessen, coördinator team jeugd
mdriessen@wmoradar.nl 06- 21 68 36 66

Stichting Radar Wmo Diensten maakt onderdeel uit van de Radar- Incluzio bv, een landelijk opererende organisatie
met een eigen visie en uitvoering op het gebied van zorg & welzijn Nieuwe Stijl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
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