Locatiecoördinator
bij Thuis
Vacature

Locatiecoördinator
bij Thuis
Werk jij ook graag aan
de wereld van morgen
waar we goed doen
voor elkaar en de aarde
waarop we leven?

Wij zoeken
Thuis Wageningen groeit en daarom
zoeken wij een locatiecoördinator die
alle werkzaamheden m.b.t. de
ontmoetingsplek en werkplek (de
locatie) coördineert. Jij ondersteunt de
vrijwilligers in hun rol, betrekt nieuwe
mensen bij de organisatie, verhuurt de
locatie en zorgt ervoor dat de boel
netjes en veilig blijft. Zodra mensen bij
Thuis over de drempel komen worden
ze fijn ontvangen en betrokken bij de
visie en doelen van Thuis. Hiervoor is
het nodig dat je tijdens onze
openingstijden van dinsdag tot en met
vrijdag beschikbaar bent.

Jouw rol
Coördineren en coachen van
vrijwilligers in het host team, zodat zij
zelfsturend en sociocratisch kunnen
werken.
Verhuren van de ruimtes.
Onderhoud pand coördineren
Het verhaal en visie van Thuis
uitdragen en Thuismakers hierin
faciliteren.
Knelpunten en kansen in de organisatie
signaleren en hierop acteren.
Beleid en werkprocessen ontwikkelen
en implementeren.
Preventiemedewerker & BHV’er.

Herken jij je in
onderstaand profiel?
Je werkt nauwkeurig en goed in
staat overzicht te houden.
Je hebt ervaring met faciliteren en
een goed gevoel voor processen.
Kan signalen van de omgeving
oppikken, adresseren en omzetten in
praktische oplossingen.
Je staat stevig in je schoenen, bent
een positieve aanpakker en vindt
het niet erg je handen uit de
mouwen te steken.
Je houdt ervan om met
verschillende mensen te werken en
mensen aan elkaar te verbinden.
Je hebt ervaring met het opstellen
van beleidsplannen.
Je bent van dinsdag tot en met
vrijdag beschikbaar.
Je beheerst de Nederlandse en
Engelse taal.
Het is een pré als je woonachtig in
Wageningen bent.

Wij bieden
Een afwisselende baan waarbij je je
talenten kunt inzetten om impact te
maken voor Wageningen. Je wordt
onderdeel van een dynamische
organisatie die uit hele diverse mensen,
waaronder veel vrijwilligers bestaat. In
de organisatie is veel ruimte voor
eigen initiatief en persoonlijke
ontwikkeling. Het betreft in eerste
instantie een eenjarig contract voor 20
uur per week met mogelijkheid voor
verlenging en uitbreiding van de rol.
We zoeken iemand die zo snel mogelijk
kan beginnen. Deze functie is
ingeschaald in schaal 7/8 CAO Zorg en
Welzijn/Sociaal Werk.

Over Thuis
Thuis Wageningen is een
missiegedreven organisatie waar we
met hart en ziel, lokaal in Wageningen,
werken aan globale maatschappelijke
vraagstukken die ons wakker houden.
Dit doen we in opdracht van of op
eigen initiatief, maar altijd in
samenwerking met betrokken
inwoners, kennisinstellingen, de lokale
overheid en het bedrijfsleven. Met onze
projecten en programma’s ontwikkelen
we impactvolle oplossingen en dragen
zo bij aan de wereld van morgen. Zo
werken we aan een inclusieve
samenleving, een duurzame stad, en
maken we mensen bewust over hun
eigen leiderschap en ondersteunen hen
bij het opzetten van hun eigen
impactvolle initiatieven.
We werken vanuit onze ontmoetings-,
en werkplek in het centrum van
Wageningen. Hier hebben we in 2019
meer dan 1000 activiteiten
gefaciliteerd en ruim 20.000 bezoekers
ontvangen die komen om anderen te
ontmoeten, samen te werken en te
ervaren hoe de wereld van morgen er
in de praktijk uitziet.
Dit realiseren we samen met onze
Thuismakers community. Deze bestaat
uit zo’n 30 – 60 mensen met
verschillende achtergronden die elk
hun eigen perspectief meebrengen en
zo een waardevolle bijdragen leveren
aan onze organisatie. Thuis werkt op
basis van sociocratie en we nemen
besluiten op basis van consent. Dit
betekent dat iedereen die geraakt
wordt door een besluit daarover mag
meebeslissen.

“We vinden het belangrijk
dat onze organisatie bestaat
uit mensen met verschillende
achtergronden die
verschillende perspectieven
meebrengen.”

Ben jij degene die we zoeken?
Solliciteer vóór 8 januari door een brief
+ cv (beide maximaal 1 A4) te sturen
naar info@thuiswageningen.nl.
Voor vragen kun je ons mailen of
bellen met Elsje van de Weg,
elsje@thuiswageningen.nl 0657090997.

