vacature Dagbestedingscoach
waddinxveen (24 uur)
Palet Welzijn zoekt een gastvrije, gedreven, sociale collega voor de functie van
Dagbestedingscoach in de gemeente Waddinxveen.
Palet Welzijn heeft voor de recreatieve dagbesteding in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen
een vacature voor Dagbestedingscoach.
Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet van activiteiten, diensten en ondersteuning om samen
met (kwetsbare) mensen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen wijze deel te nemen aan de
samenleving.
Palet Welzijn ondersteunt kwetsbare mensen om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Mensen staan
daarbij nooit alleen, maar altijd in een netwerk van buren, familie, vrienden, vrijwilligers en soms ook
professionals.
Wat houdt de functie in?
Deelnemers van de dagbesteding zijn ouderen waarvan de mantelzorger overbelast is, waar sprake
is van eenzaamheid of initiatief verlies waardoor het zelfstandig oppakken van activiteiten niet goed
meer lukt. Naast het begeleiden van de deelnemers is het onderhouden van netwerken van groot
belang om zo bekendheid te geven aan de dagbesteding.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken die persoon die goed kan samenwerken met verschillende collega’s zoals de sociaal
makelaar, keuken medewerkers en vrijwilligers. Wij zoeken een echte teamspeler die en over goede
communicatieve vaardigheden beschikt. Om het programma aan te laten sluiten bij de wensen van
de deelnemers moet de Dagbestedingscoach kunnen inventariseren waar behoefte aan is, kunnen
plannen en organiseren. Je kan goed omgaan met vrijwilligers die ondersteunen bij activiteiten. Tot
slot beschik je over geduld en een gastvrije uitstraling.
Wat vragen wij van je?
 Je hebt een MBO diploma SPW 4 of Maatschappelijke Dienstverlening richting
activiteitenbegeleiding.
 Je hebt ervaring op het gebied van welzijnswerk, coachen en begeleiden van en vrijwilligers.
 Je hebt affiniteit met de doelgroep, invoelend vermogen gecombineerd met een
professionele houding.
 Je bent zelfstandig, flexibel, doortastend, creatief en ondernemend.
 Je kunt goed met conflicten omgaan, bent oplossingsgericht, kan planmatig denken en
onderhandelen.
 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 Je kunt werken met de computer en de programma’s Word en Excel.



Je bent flexibel in werkdagen omdat er incidenteel grotere activiteiten zijn in het centrum. Je
vaste werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.

Wij bieden je:
 Je krijgt een plezierige werkomgeving in een enthousiast team
 Je krijgt contract volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, voor bepaalde
tijd voor de duur van één jaar
 Je ontvangt conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, salarisschaal 5 salaris

en een individueel keuzebudget en loopbaanbudget


Je ontvangt aantrekkelijke collectieve verzekeringen en Pensioen bij Pensioenfonds Zorg en
Welzijn

Heb je interesse in deze vacature?
Stuur je motivatiebrief en CV voor maandag 6 augustus naar Sabine Wendling via:
S.wendling@paletwelzijn.nl. Voor vragen kan ook telefonisch contact worden gezocht via: 0880234242

