Zie jij het zitten om iets te betekenen voor je medemens?
Wil jij er echt toe doen?
Wil je werken in een uitdagende en dynamische omgeving?
Dan ben jij degene die we zoeken!
Inloophuis ‘t Hemeltje zoekt een

MEDEWERKER HUISKAMER
Ons Inloophuis voor dak- en thuislozen is een vrijwilligersorganisatie die wordt aangestuurd door een
team van 2 beroepskrachten. Met elkaar bieden wij mensen die leven zonder dak of thuis, een veilige
plek waar je mag zijn wie je bent.
Ons Inloophuis is 6 middagen per week geopend voor iedereen. Wij schenken koffie en thee, maken
dagelijkse verse soep en bieden o.a. mogelijkheden om te douchen, kleding te wassen, internet te
gebruiken en de straatarts te consulteren. In opdracht van de gemeente Eindhoven faciliteren wij
tijdelijke inschrijfadressen.
Binnen het huidige team zoeken wij uitbreiding voor 0.5 fte.
Wat vragen wij van onze medewerker huiskamer?
 MBO werk- en denkniveau
 valt binnen onze organisatie onder een van de coördinatoren
 heeft ervaring in het geven van sturing
 beschikbaarheid in de middagen, ook op zon- en feestdagen (conform rooster)
 draagt eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen tijdens de middag openstelling
 is in staat om in samenwerking met de vrijwilligers een goed en veilig klimaat te scheppen in
de huiskamer voor de gasten
 kan administratieve ondersteuning geven
 staat open voor trainingen en intervisies
 staat trouw, empathisch en zonder (voor-)oordelen naast mensen en behartigt hun belangen
 heeft affiniteit met onze doelgroep, een open blik, een sociaal hart en een dosis humor
Wat bieden wij onze medewerker huiskamer?
 een maatschappelijk buitgewoon relevante baan die geen dag hetzelfde is
 een klein team binnen een organisatie die volop in beweging is
 een flexibele werkomgeving
 scholing, training, coaching
 ondersteuning vanuit een bestuur in betrekking
 salarisschaal 6 (CAO Protestantse Kerk Nederland)
Werken bij ons is gezellig, is spannend, is betekenisvol en je krijgt er veel voor terug.
Interesse? Mail je sollicitatie voor 25 mei 2019 naar secretariaat@inloophuishemeltje.nl of stuur ‘m
per naar:
Inloophuis ’t Hemeltje
t.a.v. het secretariaat
Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven
Heb je vragen dan kun je contact opnemen met:
Marlies de Weijs
marlies.de.weijs@inloophuishemeltje.nl
040-2468785

