Vacature inloophuis De Paraplu
Boeiend en afwisselend werk in de Agniesebuurt van Rotterdam
Functie: Coördinator Inloophuis De Paraplu
Aantal uren: 8 uur per week
De Paraplu is een inloophuis voor vrouwen met of zonder kinderen in Rotterdam Noord. Veel van de
vrouwen die er komen leven in problematische situaties, zoals eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld en
dergelijke. De meeste vrouwen zijn afkomstig uit andere culturen en landen, voor velen is de Nederlandse
taal een probleem. In De Paraplu helpen we met een luisterend oor, met het lezen van brieven in moeilijke
bewoordingen, en met contacten met andere instanties. Er wordt naailes gegeven en Nederlandse les, er
worden themabijeenkomsten georganiseerd. Elke donderdag is er een gratis lunch en er is een
kinderkledingbank.
Het inloophuis is geopend op donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Op vrijdagochtend wordt Nederlandse les
gegeven. Meer informatie via www.inloophuisdeparaplu.nl
Organisatie: De Paraplu is opgezet en wordt gesteund door de Prinsekerk (PKN) en de Rehobothkerk (CGK).
De Paraplu werkt met twee coördinatoren, elk uitgezonden door een van de twee genoemde kerken.
Daarnaast werken er ca. 15 vrijwilligers, elk met een eigen taak.
Het werk in De Paraplu wordt ondersteund door Stichting De Paraplu, met een eigen bestuur.
De nieuwe coördinator zal in dienst komen van de Hervormde Diaconie van Rotterdam en zal werken
namens de Prinsekerk.
Werkzaamheden:
‐ Organiseren activiteiten
‐ Leiding geven aan en werven van vrijwilligers
‐ Het voeren van individuele – en groepsgesprekken
‐ Leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties in de wijk
‐ Bekendheid van de Paraplu in de wijk vergroten
‐ Opkomen voor de belangen van de bezoeksters
‐ Begeleiden en coördineren Nederlandse lessen
Profiel medewerker:
‐ Vrouw
‐ Opleiding en/of meerjarige ervaring op het gebied van maatschappelijk werk of pastoraal werk
‐ Open houding voor andere culturen
‐ Inlevingsvermogen
‐ Betrouwbaar en discreet
‐ Creatief/Initiatiefrijk
‐ Goed kunnen samenwerken
‐ Verantwoordelijkheid durven nemen
‐ Kerkelijk meelevend. De coördinator moet zich verbonden weten aan de Prinsekerk
‐ Beschikbaar op de donderdag en de vrijdagochtend
Wij bieden:
‐ uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving
‐ een team met gedreven collega’s
‐ een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging

‐

goede arbeidsvoorwaarden volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in
Nederland en een salaris – afhankelijk van leeftijd en ervaring – van minimaal € 2.246 en maximaal
€ 3.001 bruto per maand op fulltime

Informatie & solliciteren:
Neem contact op met Bernard van Verschuer, voorzitter stichting Inloophuis de Paraplu.
Email: bernardvanverschuer@gmail.com of tel. 0624147919
Solliciteren kan tot 15 november 2016 door een motivatiebrief en Curriculum Vitae op te sturen naar B.F.
van Verschuer, Pijnackerplein 36, 3035 GE Rotterdam of bernardvanverschuer@gmail.com. Je krijgt een
ontvangstbevestiging. Selectiegesprekken zijn gepland tussen 16 en 29 november 2016.

