Vacature directeur ViaVie Welzijn
De Stichting ViaVie Welzijn is een onafhankelijke, professionele organisatie, die ten doel heeft: het welzijn van alle
inwoners van de gemeente Rijssen-Holten te bevorderen. ViaVie Welzijn biedt diensten aan en organiseert
activiteiten en projecten in diverse sociale werkvelden.
Bij ViaVie Welzijn werken 16 medewerk(st)ers en een groot aantal vrijwilligers.
Vanwege het vertrek van de huidige directeur is ViaVie Welzijn per 1 september 2019
op zoek naar een DIRECTEUR voor 32 uur per week
Taken
 De directeur is op basis van de lange termijn visie verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
 De directeur ontwikkelt mogelijkheden binnen het sociale domein
 De directeur onderhoudt en verbreedt het netwerk met partner organisaties
 De directeur geeft op open en dynamische wijze leiding aan de organisatie
ViaVie Welzijn zoekt
 Een integer, dynamisch persoon met een onafhankelijk karakter.
 Een strategisch denker en doener en een aanjager van sociale innovatie.
 Een leidinggevende met oog en hart voor de mensen in en rond de organisatie
 Een netwerker die uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en ViaVie Welzijn weet te verbinden met
de gemeente Rijssen-Holten en diverse andere relevante organisaties.
De kandidaat beschikt over
 een relevante opleiding op HBO plus of academisch niveau en heeft kennis en ervaring op het gebied van het
werken in en leidinggeven aan een welzijnsorganisatie.
ViaVie Welzijn biedt
 Een uitdagende functie in een werkomgeving met enthousiaste en professionele medewerkers.
 Een contract met ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor ondernemerschap.
 Een salaris conform CAO Sociaal Werk.
Aanstelling gebeurt in aanvang voor één jaar met perspectief op een vast dienstverband, met een proeftijd van
1 maand.
Aanmelding en procedure
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 18 februari 2019 te sturen naar:
Bestuur Stichting ViaVie Welzijn, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten, of via de mail aan kemper@viaviewelzijn.nl.
Aanvullende informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige directeur Inge Hiddink, telefoon 0548 -362755 /
mobiel 06-10704232 of met het bestuurslid dat belast is met de portefeuille HR, Peter Mensink, telefoon : 0628943973. Meer informatie over de activiteiten van ViaVie Welzijn en een uitgebreid functieprofiel s te vinden op
www.viaviewelzijn.nl
Procedure
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de maanden februari/maart 2019. Een assessment is onderdeel van de
procedure.

