
‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’. In de BuurtWerkKamer 

iets waar ze goed in zijn. Ze organiseren 

andere buurtbewoners. En als het kan, zetten ze van daaruit de stap naar (betaald) werk. 

ze trots, geeft ze ruimte om zich te ontwikkelen en mee te doen 

Werken bij de BuurtWerkKamer 

het coördineren van de dagelijkse werkzaamheden essentieel. 

Voor onze BuurtWerkKamer

een Teamcoördinator

Wat ga je doen?  

Als Teamcoördinator coördineer je de dagelijkse organisatie van de BuurtWerkKamer

zorg voor het creëren van een veilige en prettige ruimte en dat de 

plek is voor jouw team en alle deelnemers uit de buurt. 

van je team. Hiertoe werf je vrijwilligers en

van hun werkzaamheden. Je ondersteunt samen met het team bij het opzetten en uitvoeren van 

buurtinitiatieven en toetst of die in de lijn zijn met het DNA van de 

om kwetsbare bewoners en bewonersgroepen. 

en springt in waar nodig. Je bent een 

partners. Verder verzorg je de PR van je locatie.

van informatie voor het bestuur, de 

budget van je locatie.  

 

Wat vragen wij?  

Wij zoeken een collega die cultuursensitief is en sociaalvaardig

proactief en professioneel. In het werk ben je in staat om mensen aan te spreken op gedrag en hierin 

grenzen aan te geven. Je kunt beslissingen nemen in moeilijke situaties en bemiddelen bij conflicten. 

Hierbij pak je de rol op van coach die actie

tussen verschillende niveaus in de organisatie. 

bewoners en vrijwilligers is een pré. 

niet vereist). Daarnaast over plan

de werkzaamheden binnen het team. 

werktijden. Daarnaast ben je integer in het omgaan met vertrouwelijke gegevens

 

Wat bieden wij?  

Wij bieden een veelzijdige functie in een unieke 

onderdeel van een klein en enthousiast team. 

Dienstverband is mogelijk in schaal 8

Maatschappelijke Dienstverlening. 

 

Interesse?  

Meer informatie? Neem dan contact op met 

kan door een korte motivatie en je 

zerhaya@buurtwerkkamer.nl o.v.v. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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veelzijdige functie in een unieke coöperatie die volop in ontwikkeling is.
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