Beheerder (13 uur p.w.)
tijdelijke functie i.v.m. vervanging ziekte

Onze beheerder heeft een sociaal hart en is de spil bij het faciliteren van activiteiten voor de
buurtbewoners. Op één van onze locaties, Trefpunt ’t Trionk, zijn wij tijdelijk op zoek naar een
beheerder die deze levendige plek in stand houdt waar veel mensen zich thuis voelen en actief willen
zijn.
Wie zijn wij?
Haarlem Effect is een brede Haarlemse welzijnsorganisatie. Met elkaar zorgen we ervoor dat
inwoners van Haarlem en omgeving de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. Van jong
tot oud, van zelfredzaam tot kwetsbaar. We bieden uitdagend vrijwilligerswerk, vrijetijds- en
dagbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. Zo bouwen we samen aan
sterke wijken en buurten.
We werken nauw samen met andere organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven, aansluitend bij de
wensen en behoeften van buurtbewoners en bij wat er al is. Dit doen we vanuit onze wijkcentra,
peuterspeelzalen, speeltuinen, buurttuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk en op locaties
van de samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra. Haarlem Effect werkt in opdracht van
de Gemeente Haarlem, maar rekent in principe elke wijk in Zuid-Kennemerland tot haar potentiële
werkgebied.
Wat ga je doen?
De beheerder draagt zorg voor een goed functionerend gebouw in samenspraak met alle partners
(docenten, cursisten en deelnemers van de ruimte) en collega beheerder.
Jij bent verantwoordelijk voor de planning en het gebruik van de ruimtes van Trefpunt ’t Trionk. Jij
zorgt voor goede zaalindelingen en verplaatst waar nodig tafels en/of stoelen. Je onderhoudt contact
met partijen die een rol spelen t.a.v. het onderhoud en gebruik van het Trefpunt. Hierin houd jij je
eigen administratie bij.
Met elkaar realiseren we een prettig, gastvrij gebouw om te komen en in te werken, voor
medewerkers en deelnemers van de verschillende organisaties en voor buurtbewoners die gebruik
maken van de locatie voor activiteiten of als vrijwilliger.

Herken jij jezelf hierin?
•

Jij bent een teamspeler en sociaal sterk, jij kunt goed communiceren met de doelgroepen;

•

Je hebt goede contactuele eigenschappen en zorgt ervoor de bezoekers zich welkom voelen;

•

Je bent verantwoordelijk voor facilitaire werkzaamheden ten behoeve van de activiteiten en
diensten van de organisaties in Trefpunt ‘t Trionk;

•

Je bent in staat om een verbindende rol in en om het gebouw te vervullen;

•

Jij kunt interne overleggen organiseren en voorzitten;

•

Je hebt ervaring in het samenwerken met verschillende organisaties;

•

Je hebt enige administratieve ervaring en werken met een computer schrikt jou niet af;

•

Je kunt je eigen grenzen aangeven;

•

Je bent op de hoogte van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne (bij voorkeur in
bezit van het diploma sociale hygiëne en BHV).

Wat bieden wij jou?
Een dynamische werkomgeving in Haarlem. Werktijden zijn bij voorkeur op maandag van 9.00 tot
15.00 uur, dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Je krijgt de vrijheid
om zelf een invulling te geven aan uitvoering van je taken. Inschaling conform de cao Welzijn schaal 5
(min. € 2.061 max. € 2.931 bruto p/m o.b.v. 36-urige werkweek). Daarnaast beschik je over een
Individueel Keuzebudget waarin naast het vakantiegeld 8% ook een eindejaarsuitkering van 8,3% is
opgenomen en is er ruimte om jezelf te ontwikkelen middels het loopbaanbudget (1,5%).
Solliciteren of meer weten?
Spreekt deze vacature je aan? Solliciteren op deze vacature kan tot 29 september 2020 door je
motivatiebrief en cv te sturen naar werving@haarlemeffect.nl ovv vacature beheerder. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Moniek Stricker, telefoonnummer 06 - 81 88 24 67.

Haarlem Effect streeft ernaar om in haar personeelssamenstelling
een afspiegeling te vormen van de samenleving.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

