
 

Vacature medewerker locatieteam (32 u/p.w.) per 1 juni 2022                      

Welzijn Diemen is op zoek naar een enthousiaste medewerker om het locatieteam te versterken.  
Vanuit onze drie locaties: Huis van de Buurt ’t Kruidvat, Het Noorderlicht en De Verbinding worden allerlei 
activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Als medewerker van het locatieteam ben je betrokken bij het 
organiseren van (nieuwe) activiteiten en initiatieven en zorg je voor een gastvrije sfeer in de locaties! 

Je wordt onderdeel van een klein team. Gezamenlijk zorgen jullie ervoor dat alle activiteiten kunnen 
draaien. Er staat al een programma, maar er is altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe initiatieven 
samen met buurtbewoners, vrijwilligers, stagiaires en samenwerkingspartners. Daarnaast zorg je ervoor dat 
de locaties een toegankelijke en nette uitstraling hebben. Oftewel, je bent verantwoordelijke voor de 
dagelijkse gang van zaken in onze locaties. 

Je komt te werken bij Welzijn Diemen: een organisatie met een breed aanbod aan activiteiten en diensten. 
Deze worden aangeboden door onder andere de buurtsportcoaches, Diemenvoorelkaar en de jeugd- en 
jongerenwerkers. Welzijn Diemen heeft een informele werkcultuur. Je helpt elkaar en leert van en met 
elkaar. De functie kent veel vrijheid van handelen. De werkwijze breng je zelf mee en je persoonlijkheid is 
onderdeel van je aanpak. 

Wie zoeken wij? 

• Een creatief, flexibel en enthousiast persoon die denkt in oplossingen.   
• Iemand die over goede communicatieve en digitale vaardigheden beschikt. 
• Iemand die graag met mensen van verschillende leeftijden, culturen en achtergronden  

in contact staat en een luisterend oor kan bieden.  
• Je beschikt over een relevante opleiding binnen het Sociaal Domein of bent bereid deze  

te volgen.  

Wat bieden wij? 

• Een afwisselende functie van 32 uur. 
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke 

dienstverlening. 
• Een functie van één jaar, met uitzicht op een vast contract bij positief functioneren. 
• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.  

Herken jij jezelf in deze functie?  
De functie is beschikbaar per 1 juni 2022. Ben jij enthousiast geworden? Dan maken wij graag kennis!  
Stuur uiterlijk 11 maart 2022 een sollicitatiebrief en CV naar Paul Heskamp: p.heskamp@welzijndiemen.nl.  
Heb je vragen over deze vacature? Dan kan je ook even bellen naar Paul Heskamp: 06 520 334 31. 

mailto:p.heskamp@welzijndiemen.nl

