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Coördinator Mondiaal Centrum Breda
Zoek je een zelfstandige en uitdagende baan?
Wil je mee bouwen aan de toekomst van een bijzondere doelgroep?
Werk je graag met mensen uit andere culturen?
Heb je de juiste pioniersgeest voor een vrijwilligersorganisatie, die volop in ontwikkeling is?
Dan zoeken we jou!
Het Mondiaal Centrum Breda is naast een noodopvang voor vluchtelingen zonder verblijfsvergunning
(ook wel: ongedocumenteerden) een open en actieve ontmoetingsplek voor mensen uit alle
culturen, uit de wijk en uit de stad. Als coördinator ben je als de spin in het web het belangrijkste en
dagelijkse aanspreekpunt en vraagbaak voor bewoners van de noodopvang en van alle vrijwilligers
en bezoekers.
T.a.v. de noodopvang verwachten we:
- dat je een ondersteunende, begeleidende en activerende positie inneemt naar de bewoners
toe,
- dat je in staat bent om een gezond en veilig woon- en leefklimaat en een huiselijke sfeer te
creëren, waarin veiligheid, geborgenheid, structuur kernbegrippen zijn,
- dat je positief opbouwend bewoners kunt aanspreken op (onderling) gedrag,
- dat je het belang weet van het naleven van de huis- en veiligheidsregels,
- dat je meedenkt in de ontwikkelingen van de organisatie,
- samenwerkt met de facilitair coördinator en de begeleiders van bewoners.
T.a.v. vrijwilligers en bezoekers:
- dat je vraagbaak en aanspreekpunt bent,
- dat je zo nodig begeleiders en vrijwilligers coacht, begeleidt en instrueert.
Je beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding en enkele jaren werkervaring in een
vergelijkbare functie.
Wij bieden je: * een uitdagende, zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een
dynamische organisatie
* een aanstelling voor 24 uur per week, flexibel in te zetten
* een salaris volgens CAO Sociaal Werk (max. schaal 9), afhankelijk van opleiding
en ervaring.
Ben jij de coördinator naar wie wij op zoek zijn?
Stuur dan je CV en motivatie vóór 15 december naar: secretarismcb@mondiaalcentrumbreda.nl.
Heb je nog vragen? Bel dan met Piet Meertens (secretaris) 0612169882.

