Stichting De Bemiddelingskamer is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) erkend en Plus-gecertificeerd. Met ruim 20 jaar gezamenlijke ervaring
zijn wij specialist in buurtbemiddeling. De Bemiddelingskamer beschikt over een netwerk
van goed opgeleide en ervaren bemiddelaars die op verzoek van buren bemiddelen bij
burenruzies of verstoorde relaties. De Bemiddelingskamer is een stichting zonder
winstoogmerk. Buurtbemiddeling is voor bewoners geheel gratis.
De Bemiddelingskamer is per direct op zoek naar belangstellenden voor de functie van
Projectcoördinator Buurtbemiddeling Koggenland
(12 uur per week met een mogelijkheid tot uitbreiding)
Buurtbemiddeling richt zich primair op een vroegtijdige aanpak van burengeschillen, om
te voorkomen dat conflicten escaleren. De projectcoördinator is aanspreekpunt voor het
netwerk en bewoners. Je beoordeelt of een aanmelding geschikt is voor bemiddeling en
vormt een team van bemiddelaars die de buren ondersteunen bij het oplossen van hun
conflict.
Specifiek profiel projectcoördinator:
• Werving en selectie van vrijwillige bemiddelaars
• Coachen, ondersteunen en motiveren van vrijwilligers
• Intakegesprekken met bewoners
• Het vormen en onderhouden van netwerken
• Public relations en voorlichting
• Deelname aan (regionaal) overleg
• Organiseren van trainingen en deskundigheidsbevordering
• Registratie en administratie
Algemeen profiel projectcoördinator:
• HBO werk- en denkniveau
• Ervaring met groepsdynamiek
• Een resultaatgerichte werkaanpak
• Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Kunnen spreken in het openbaar (voorlichting)
• Organisatorische kwaliteiten
• Ruime ervaring met Microsoft Office Pakket
Daarbij ben je in staat om:
• Zonder oordeel te communiceren en te schakelen op verschillende niveaus
• Om te gaan met emoties en weerstand
En verder:
• Ben je enthousiast, ondernemend en creatief
• Kun je een Verklaring omtrent goed gedrag overleggen
• Ben je in het bezit van rijbewijs B en beschik je over een eigen auto
Wij bieden:
Een zelfstandige baan in een klein enthousiast team. De aanstelling is voor één jaar, met
mogelijkheid tot verlenging. Inschaling en arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn,
afhankelijk van opleiding en ervaring. Sollicitaties kunnen tot 1 februari worden gestuurd
naar info@debemiddelingskamer.nl t.a.v. Nathalie Peters o.v.v. sollicitatie
projectcoördinator. Meer informatie over De Bemiddelingskamer via
www.debemiddelingskamer.nl

