Vacature programma-ondersteuner wijkontwikkeling
Wij zoeken per februari een PROGRAMMA-ONDERSTEUNER voor
het Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg (20 uur per week)
Gemeente Roermond, Wonen Limburg, Wonen Zuid en Provincie
Limburg werken sinds 2012 samen aan de Roermondse wijk Donderberg.
De afgelopen jaren is de Donderberg op veel punten veranderd en er staat nog veel meer te
gebeuren. Ondersteun jij de programmamanager en de communicatiecoach bij dit proces?
Je uitdaging






Je ondersteunt de programmaorganisatie in de breedste zin van het woord. Zo bewaak je
deadlines, openstaande acties en de voortgang van gemaakte afspraken.
Je zorgt voor een nauwkeurige administratieve afhandeling van informatie, financiële
transacties, overleggen en correspondentie.
Je voert twee wijkgerichte subsidies uit. Dat doe je van coördinatie tot begeleiding van
wijkbewoners tot administratieve afhandeling.
Je organiseert wijk- en netwerkbijeenkomsten.
Je beheert de website en de Facebookpagina van de wijk vanuit het bestaande motto
#zodoenwedatopdedonderberg.

Typisch jij








Je wordt enthousiast van onze missie in de Donderberg.
Je kent veel mensen in de Donderberg. Het liefst woon je daar nog of ben je er opgegroeid.
Je hebt een opgewekt humeur, neemt verantwoordelijkheid en werkt probleemoplossend.
Je schrikt niet van dagelijkse dynamiek ingegeven door de wijk of door de vier WOP-partners,
maar kent je prioriteiten.
Je hecht waarde aan werken in teamverband en schroomt niet daar het voortouw in te nemen.
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.
Je bent zeer bedreven met MS Office (vooral Word, Excel en Outlook), WordPress, Facebook
en Instagram.

Wij bieden





Een uitdagende functie waarbij je naast de wijk Donderberg ook de vier organisaties van
dichtbij leert kennen.
Een arbeidsomvang van 20 uur per week.
Een tijdelijke functie van in eerste instantie 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot
31 december 2024 (einde WOP).
Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring schaal 7 CAR-UWO.

Meer informatie
Kijk eens op www.donderbergroermond.nl en like onze Facebookpagina @donderbergroermond.
Verder kun je voor meer informatie contact opnemen met Danielle Arends, de Programmamanager
WOP Donderberg via e-mail daniellearends@roermond.nl of telefonisch op 0652406688.
Procedure
Lijkt de vacature van programma-ondersteuner geschreven voor jou? Mail dan vóór 20 januari 2019
jouw sollicitatiebrief met CV naar daniellearends@roermond.nl.

