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 BelFleur m/v
32 upw

Ouderen langer thuis door de helpende hand van BelFleur, dat ga jij regelen!
Als projectleider BelFleur coördineer jij de dienstverlening aan senioren en zet je BelFleur op de kaart. Natuurlijk
doe je dit niet allemaal alleen. Jouw team van vrijwilligers, versterkt met stagiairs, verzorgt de helpende hand. Jij
coacht en begeleidt het team hierin. Enkele voorbeelden waarin BelFleur de senioren ondersteunt zijn: een
luisterend oor bieden, meegaan naar het ziekenhuis, instellen van telefoon of televisie, klein onderhoud,
boodschapje doen e.d..
Regel jij die glimlach op het gezicht van onze senioren?
Taken en verantwoordelijkheden
• Organiseren en optimaliseren dienstverlening BelFleur
• Coachen en ondersteunen vrijwilligers en stagiairs
• BelFleur zichtbaar maken bij senioren, netwerkpartners en onderwijs
• Intakes afnemen nieuwe klanten en het matchen van de klant met een vrijwilliger
• Onderhouden contacten met mantelzorgers, collega’s en lokale zorgprofessionals en deelnemen aan
partneroverleggen
• Op orde houden van de financiële huishouding
• Ieder kwartaal, met je communicatieteam, verzorgen van o.a. het krantje ‘het Fleurtje’.
• Administreren, rapporteren en registreren

Huis van de Wijk de Kip

3011 RS Rotterdam

info@wmoradar.nl

Kipstraat 37

010 485 58 98

www.wmoradar.nl

Functie vereisten, ervaring, competenties:
• Hart en liefde voor senioren en een positieve kijk op hun levensfase
• HBO-opleiding
• Ervaring en plezier in de begeleiding van vrijwilligers en stagiairs
• Kennis en ervaring met beleid en uitvoering Welzijn nieuwe stijl; in het bijzonder informele ondersteuning met
aansluiting op het formele
• Ondernemend, dienstverlenend, creatief en je kunt prioriteiten stellen
• Communiceert makkelijk op ieder niveau en heeft gevoel voor verhoudingen
• Empathisch vermogen en humor

Het aanbod
Wij bieden een afwisselende baan in een snelgroeiende, bruisende en informele organisatie
met ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid en flexibele werktijden. De functie wordt
ingeschaald in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk (afhankelijk van opleiding en werkervaring min. €2.346 en
max. €3.624,-).
Je komt te werken binnen het team Ouderen en Kwetsbaren Centrum.
Solliciteren?
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan alle criteria? Stuur dan zo spoedig mogelijk je sollicitatie (Motivatiebrief
+ CV) uiterlijk 5 juni a.s. naar sollicitatie@wmoradar.nl t.a.v. Marijn Telgenhof HR adviseur.
Vermeld in het onderwerp veld Sollicitatie Projectleider BelFleur + je naam.

De 1e ronde sollicitatiegesprekken worden gehouden op 18 juni.
De 2e ronde gesprekken zijn op 25 juni.

Meer weten?
Neem voor vragen over de functie contact op met Jolanda Moerkerke , Programmaleider,
j.moerkerke@wmoradar.nl 06- 29 02 28 46

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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