Vacature Coördinator Buurtbemiddeling073

Buurtbemiddeling073 is sinds 2002 actief bij de aanpak van conflicten tussen buren en buurtgenoten. Ons
team van meer dan 50 vrijwillige buurtbemiddelaars helpt bewoners bij het hanteren van burenconflicten.
Wij werken volgens een aantal basisvoorwaarden gedurende het bemiddelingsproces. Neutraliteit van de
bemiddelaars en vertrouwelijkheid van wat er besproken wordt staan voorop. We voeren het gesprek met alle
betrokkenen, ondersteunen en bemiddelen als bewoners bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan.
“In een wijk zonder conflicten, voelen bewoners zich veiliger”
Stichting Buurtbemiddeling073 zoekt een ervaren coördinator voor 20 - 24 uur per week.

Wat vragen wij van onze coördinator:
• ‘Dagelijks’ leidinggeven aan het buurtbemiddelaarsteam, door te inspireren, coachen en adviseren;
• Jaargesprekken voeren met alle bemiddelaars
• Intensief en constructief samenwerken met de casus coördinator van Buurtbemiddeling073 en de
bemiddelaars;
• Uitvoeren en bewaken van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot opleiding/training van de
bemiddelaars en het buurtbemiddelingsproces, waar mogelijk initiëren van verbetering;
• Het organiseren van intervisie en thema bijeenkomsten voor de buurtbemiddelaars (totaal 6 x per
jaar)
• Spreken en presenteren namens de organisatie op (openbare) bijeenkomsten
• Ontwikkelen en onderhouden van contacten met organisaties van de Sociale Kaart in ’sHertogenbosch en het regionale/landelijke buurtbemiddelingsnetwerk;
• Het aanleveren van stuurinformatie ten behoeve van het bestuur;
• Het opstellen van het jaarplan (toekomstgericht) en jaarverslag (terugblik).
De coördinator valt hiërarchisch onder het bestuur van de stichting en werkt intensief samen met de casus
coördinator Buurtbemiddeling073.

Welke aantoonbare eigenschappen heeft onze coördinator:
• HBO werk- en denkniveau
• Sterk in organiseren en nemen van initiatief
• Met enthousiasme begeleiden van de buurtbemiddelaars
• Actief netwerken in het sociale domein ontwikkelen en behouden
• Communiceren op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie
• Makkelijke spreker
• Kennis van online (sociale)media is een pré
• Mediation of coach opleiding is een pré
• Empathisch, inspirerend en verbindend
• Integer, stressbestendig, flexibel

Wat bieden wij:
De aanstelling is 20 – 24 uur per week voor een periode van één jaar, met een mogelijkheid van verlenging. De
cao Sociaal Werk is van toepassing, de functie is ingeschaald in salarisschaal 9.
Hoe verloopt de procedure
Een selectie van kandidaten zal uitgenodigd worden voor een gesprek met leden van de werkgroep Werving &
Selectie van Buurtbemiddeling073. Vanaf 6 september zullen de gesprekken worden gepland. De streefdatum
voor indiensttreding is 1 november 2020.
Voor sollicitatie en vragen
Uw motivatiebrief voorzien van uw CV kunt u vóór 6 september 2020 sturen aan:
sollicitaties@buurtbemiddeling073.nl. Ook vragen kunt u via dit e-mailadres stellen.

