SOCIAAL
CULTUREEL WERKER
Op zoek naar een dynamische werkomgeving met een scala aan
taken, opdrachten en projecten? Dan is onze vacature sociaal
cultureel werker wat voor jou.
Samen met de andere beroepskrachten ga je aan de slag met
onze vrijwilligersteams. Je richt je hierbij op het motiveren,
ondersteunen en adviseren van de vrijwilligers van Scouting
Limburg. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor
uitdagende projecten op het vlak van Ontwikkeling, Spel en
Verbinding. Jouw belangrijkste taken liggen hierbij in het
realiseren van eigentijdse ontwikkeltrajecten voor de meer dan
3.000 vrijwilligers van Scouting in Limburg. Je creatieve brein
wordt steeds opnieuw aangesproken om het beste uit
vrijwilligers te halen en methodisch jeugdwerk verder op de kaart
te zetten en te verdiepen. Als adviseur onderhoud je daarnaast
contact met onze verenigingen en ben je aanspreekpunt voor
regio’s, verenigingsbesturen en werkgroepen van Scouting
Limburg. Je levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan het tot
stand komen van het strategisch beleid van Scouting Limburg.
Wat vragen we:
Een teambuilder die coaching als tweede natuur heeft
Een afgeronde HBO studie
Affiniteit met vrijwilligerswerk waarbij Scouting een pre is
Minimaal 24 uur per week die flexibel inzetbaar zijn i.v.m.
contactmomenten met onze vrijwilligers en verenigingen
We bieden salariëring volgens de CAO van Sociaal Werk en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisindicatie is afhankelijk
van opleiding en ervaring en er is een vaste werkplek in Sittard.
Interesse in deze vacature als beroepskracht bij Scouting
Limburg? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar
vacature@scoutinglimburg.nl. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Frank Defesche, 06-11538486. Acquisitie
wordt niet op prijs gesteld.

SCOUTING LIMBURG ZOEKT JOU!
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Scouting staat voor uitdaging!
Scouting biedt leuke en
spannende activiteiten waarmee
meiden en jongens worden
uitgedaagd zich persoonlijk te
ontwikkelen.
SCOUTING LIMBURG IS DE ORGANISATIE
IN LIMBURG VOOR EN DOOR SCOUTS TER
BEVORDERING VAN METHODISCH SPEL,
ONTWIKKELING EN VERBINDING.
Scouting Limburg biedt
ondersteuning en stimuleert de
basis van de organisatie: de lokale
individuele Scoutinggroepen en
hun vrijwillige leiding en bestuur.
Dit doen wij door het bevorderen
en versterken van de kwaliteit van
het Scoutingspel, onderlinge
samenwerking, ontwikkeling en
verbinding van onze leden en de
kinderen in de provincie Limburg.
Daarnaast zetten wij in op
maatschappelijke thema’s, zoals
positieve gezondheid en mensen
in kwetsbare posities, met als
drijfveer dat een groot aantal
jeugdigen en jongeren onder
afnemende begeleiding
zelfstandiger worden en
volwaardig kunnen participeren in
de maatschappij.

