Pand 17 is op zoek naar een nieuwe collega!
Werkbegeleider Pand 17– 20 uur per week
Ben jij op zoek naar een baan waar je jezelf niet hoeft te vervelen of stil te zitten? Waar iedere dag
een nieuw avontuur is en de tijd zo voorbij vliegt? Bij Pand 17 zijn we op zoek naar jou!
Pand 17 is de nieuwste tak van Stichting JY en volop in ontwikkeling. Bij Pand 17 wordt er gewerkt
aan werk, maar ook aan ontmoeten. De werkzaamheden zijn zeer divers. Zo startte begin 2020 het
klusteam in de openbare ruimte van Vollenhove. Voor de gemeente en de woningcorporatie voeren
we verschillende onderhouds- en opruimwerkzaamheden uit. Daarnaast ontwikkelen we onze eigen
producten van hout en verwerken oude reclame materialen tot onze eigen tassenlijn. Ook maken we
kleine decoratiematerialen en zijn er volop plannen om voor bedrijven en particulieren in de
omgeving aan de slag te gaan. Tenslotte biedt Pand 17 een plek waar mensen mogen zijn, waar we
samen kunnen eten, waar we samen activiteiten doen en waar we elkaar kunnen ontmoeten.
Bij Pand 17 is iedereen welkom.
WERKBEGELEIDER PAND 17
Als werkbegeleider heb je een afwisselende rol. Vandaag ben je druk met het begeleiden van mensen
bij werkzaamheden in de werkplaats of sta je in het bos mee te werken met het onderhoudsteam en
morgen of begeleid je iemand op zijn of haar werkervaringsplek en ben je afspraken aan het maken
over een externe klus.
Wil jij je inzetten zodat iedereen meedoet in onze samenleving, met een fijne (werk)plek waar
kansen en ontwikkeling geboden wordt zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen? En weet jij
wat er voor nodig is om hen hierbij te ondersteunen, te motiveren en inspireren?
Ben jij als een vis in het water, als je de vrijheid krijgt om nieuwe dingen te bedenken en uit te
voeren? Heb je de praktische, technische en creatieve skills om Pand 17 op te bouwen en te laten
uitgroeien tot een geslaagd voorbeeld van hoe het anders kan? Spring dan in het diepe en ga bij ons
aan de slag.
De droom van Stichting JY is dat we mensen kunnen ondersteunen zonder hokjes en labels. Dat we
een plek kunnen creëren die voor iedereen toegankelijk is. Dat we zonder beschikkingen of indicaties
het juiste kunnen doen en mensen op wat voor manier dan ook kunnen ondersteunen in hun werk,
hun dag invulling en zingeving. Ieder mens wil van betekenis zijn en hier kun jij een bijdrage aan
leveren.
WIE BEN JE?
Omdat je in deze functie met een heel gevarieerde doelgroep werkt, ben je in staat om makkelijk op
verschillende niveaus te communiceren. Je overziet de mogelijkheden en toekomst en neemt
weloverwogen beslissingen. Je hebt twee rechterhanden en plezier in klussen en
buitenwerkzaamheden. Daarnaast vind je het leuk om lekker mee te werken. Dagelijks combineer je
praktische met de begeleidende werkzaamheden. Je neemt initiatief en vindt het een uitdaging om
Pand 17 mede vorm te geven.
Karakter is het belangrijkste! We zoeken gedreven, betrouwbare, leuke mensen met een goede
werkmentaliteit.

Je bent een handige professional met een afgeronde MBO4 opleiding aangevuld met praktische
ervaring in buiten- en kluswerkzaamheden. Je hebt gevoel voor mensen en weet hen te motiveren en
enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen. Je staat stevig in je schoenen, maar je bent ook
in het bezit van de nodige humor en relativeringsvermogen. Je bent stressbestendig, pakt graag
nieuwe dingen op, gaat uit van mogelijkheden en bezit de nodige sociale vaardigheden.
Tenslotte ben je bereid om ook af en toe ’s avonds en op zaterdag te werken, ben je in bezit van een
rijbewijs en eigen vervoer.
WIJ BIEDEN
Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een jonge en innoverende organisatie. We starten
met een tijdelijke overeenkomt volgens cao sociaal werk voor een jaar met mogelijkheid tot
verlenging en een vast contract. Ook bieden we de mogelijkheid om op termijn uit te breiden.
AANVULLENDE INFORMATIE
Je kunt je sollicitatie tot 16 juni a.s. mailen naar sollicitatie@stichtingjy.nl. Neem voor meer
informatie gerust contact op met Els Dikken 0527-745959.

