Vacature Activiteitenbegeleider

Algemeen over de functie
De functie van Activiteitenbegeleider is, conform cao, ingeschaald in schaal 6.
De vacature is gesteld voor oproepbasis (0-uren).
Een dag uit het leven van …
Je werkt op de dagbesteding van Caleidoz. Vele ouderen komen hier dagelijks samen om allerlei
activiteiten te ondernemen en hun dag zinvol in te richten. Jij regelt de ontvangst van de bezoekers,
zorgt er voor dat iedereen op zijn/haar gemak is en bent hét aanspreekpunt voor vragen. Iedere dag is
anders, maar dat vind jij – als creatieveling – juist ontzettend leuk!
En wat doe je nog meer?
De Activiteitenbegeleider is verantwoordelijk voor het opstellen van activiteitenplannen en het uitvoeren
daarvan. Je hebt dan ook geen problemen met het schriftelijk vastleggen van de plannen of ideeën op
papier zetten. Het is belangrijk dat je de doelgroep kent en begrijpt: je snapt de problematiek en de
uitdagingen die zich voor kunnen doen en je weet hoe je daar mee om moet gaan.
Je werkt samen met je collega-activiteitenbegeleiders (jullie runnen samen de locatie) en op die manier
dragen jullie samen zorg dat iedere dag weer een succes is. Hoewel je als team samenwerkt in
overleggen en de programmering van de locaties, is in deze functie een grote mate van zelfstandigheid
aan de orde. Verder ben jij goed in het stimuleren en motiveren van anderen: dit doe je onder andere
door jouw enthousiasme en door hoe jij je verplaatst in de ander.
Over Caleidoz
Caleidoz is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Zevenaar en Doesburg. We bestaan uit een grote
groep enthousiaste vrijwilligers, die werken onder begeleiding van betrokken professionals. Vanuit
verschillende locaties zetten we ons in voor jong tot oud. Bij Caleidoz hebben de cliënten zelf de regie en
kijken we samen naar wat zij willen en kunnen.
Caleidoz wil zorgen voor het welzijn van iedereen. Dit doen we door invulling te geven aan onze
kernwaarden:
- We zijn er voor iedereen
- We doen het samen
- We zijn professioneel betrokken
- We zijn dichtbij
- We komen tot de kern
Al onze collega’s werken samen volgens deze kernwaarden: samen maken wij Caleidoz!
Kom jij ons versterken?
Herken jij jezelf in de vacature en in Caleidoz? Stuur ons snel je cv en motivatiebrief. Je mag deze emailen aan peno@caleidoz.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 26-8-2020. Je hoort zo snel
mogelijk hierna of we elkaar beter zullen leren kennen tijdens een sollicitatiegesprek.
De gesprekken vinden plaats op 3 september 2020.
Heb je nu of later nog vragen?
Zijn deze functie-inhoudelijk, neem dan contact op met Maikel Stolte (m.stolte@caleidoz.nl of 06 89 97
14 00).
Heb je vragen over het proces, neem dan contact op met P&O (peno@caleidoz.nl)
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