Welzijn Lansingerland is een relatief kleine en flexibele welzijnsorganisatie. Zij speelt snel in op wensen en
behoeften van cliënten en op de ontwikkelingen in de samenleving. Met de lokale inbedding koerst Welzijn
Lansingerland erop dat nieuwe vragen en ontwikkelingen steeds vroeger worden gesignaleerd. Wij geloven
erin dat zwaardere zorg kan worden voorkomen als er wordt geïnvesteerd in preventie. Onze locaties
vormen de uitvalsbasis voor het bewerkstelligen van meer sociale cohesie in de wijk. Voor Welzijn
Lansingerland is het van belang dat deze ambitie en inspiratie door de hele organisatie worden ervaren.
Flexibel, ter zake kundig en breed inzetbaar personeel en betrokken gemotiveerde vrijwilligers zijn daar een
belangrijk middel toe. Welzijn Lansingerland biedt professionals en vrijwilligers de ruimte om met grote
zelfstandigheid taken uit te voeren.
Om onze locaties tot optimale uitvalsbases in te zetten voor de wijken en buurten in Lansingerland, zijn
wij op zoek naar een

Locatieregisseur (32 uur p.w.)
Ontwikkelaar – Verbinder - Hospitality
Wat ga je doen?
• Optreden als regisseur op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken.
• Onderhouden van een relevant netwerk van samenwerkingspartners, waarmee je zelfstandig
afspraken maakt.
• Creëren van een prettige open omgeving, waar iedereen zich welkom voelt en waar verbindingen
worden gelegd.
• Verantwoordelijk dragen voor de orde, rust en veiligheid in en rondom de locaties.
• Organiseren van ‘klein en groot’ onderhoud in en om de locaties met een toekomstgerichte blik.
• Coördinatie van de locatie-gebonden vrijwilligers en intakegesprekken voeren met nieuwe
vrijwilligers voor de locaties.
• Ondersteunen van de vrijwillig coördinatoren op de locaties.
• (Leren) kennen en benutten van de netwerken in de wijken.
Onze nieuwe collega brengt het volgende mee:
• Je hebt tenminste een HBO opleiding (bijvoorbeeld Facility Management) en bent in het bezit van
certificaten voor BHV en Sociale Hygiëne (of bent bereid deze op korte termijn te behalen).
• Flexibel werken is geen probleem voor jou, dit is geen 9 tot 5 baan.
• Ervaring met het werken met vrijwilligers is een vereiste.
• Je bent kwaliteits- en ontwikkelingsgericht.
• Je beschikt over prima onderhandelingsvaardigheden en kunt goed schakelen met de
gesprekspartners op verschillende niveaus en van verschillende leeftijden.
• Je hebt een visie op de omslag naar meer vraaggericht werken.
• Je bent ondernemend, commercieel, daadkrachtig, proactief en kunt prioriteiten stellen.
• Je bent empathisch, zelfstandig, praktisch ingesteld, laagdrempelig, betrokken en neemt initiatief
• Regelen, coördineren en faciliteren is echt jouw ding.
• Bij jou voel je je welkom.
Welzijn Lansingerland: http://www.welzijnlansingerland.nl of op Twitter (@WelzijnLL).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Ons aanbod:
Werken bij Welzijn Lansingerland is leuk. Je komt in een team met betrokken collega’s die samen werken
aan een mooi Lansingerland. De functie van locatieregisseur is ingeschaald in schaal 9 of 10 (maximaal
€ 4.712,- bij fulltime dienstverband) van de CAO Sociaal Werk, en dat is afhankelijk van jouw opleiding en
ervaring. We starten vooralsnog met een jaarcontract.
Het navragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Interesse?
Ben je benieuwd naar één van onze vacatures, neem dan contact op met Tamara Bruinsma, officemanager.
Zij is bereikbaar op (06) 868 000 17 of per mail tamara.bruinsma@swsl.nl.
Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 20 januari op het hierboven genoemde e-mailadres.

Welzijn Lansingerland: http://www.welzijnlansingerland.nl of op Twitter (@WelzijnLL).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

