
 

 

 

 
 

ViaVie Welzijn is een brede welzijnsorganisatie voor alle leeftijden in de gemeente Rijssen-Holten. Onze 

dienstverlening is breed en gericht op het versterken van de samenleving. Van taalondersteuning bij 

kleuters tot begeleiding van statushouders en van een jongerencentrum tot buurthuiskamers voor senioren. 

Wij bedienen iedereen in onze gemeente die wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken, op wat voor 

manier dan ook. Dit doen wij met ons vertrouwde team van 20 personen onder het motto: “Samen zijn we 

aan zet voor een samenleving waar iedereen kan en mag meedoen!” 

 

Door een tijdelijke opdracht rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de  

gemeente Rijssen-Holten, zoeken wij per direct een medewerker voor 

 

de tijdelijke coördinatie & uitvoering van het 
Oekraïense vluchtelingenwerk 

 

voor 16 uur per week  
(met mogelijke uitloop naar 20 uur per week) 

in eerste instantie tot en met juli 2022 

 

Houd jij van pionieren? Ben je flexibel inzetbaar? Steek je graag praktisch de handen uit de mouwen en 

vind je het niet erg dat je in de ochtend nog niet weet wat de dag je zal brengen?  

Dan zijn we op zoek naar jou!  

 

Wij zijn een heel divers en enthousiast team dat zich midden in de samenleving begeeft. Als tijdelijke 

medewerker werk je nauw samen met een beroepskracht, stuur je meerdere vrijwilligers aan en zoek je de 

samenwerking met naaste collega’s en maatschappelijke partners in de gemeente.  

 

Jouw taken: 
- Je stuurt vrijwilligers rechtstreeks aan en zorgt voor een vangnet voor hen bij allerlei vragen. 

- Je zet zelf activiteiten op of ondersteunt deze in samenwerking met inwoners en maatschappelijke 

partners. 

- Je krijgt zicht op maatschappelijke initiatieven in de gemeente. 

- Je pakt praktische hulpvragen op. 

- Je voert praktische administratieve taken uit. 

- Je hebt een signalerende functie op het gebied van sociaal welzijn. 

 

Jouw profiel: 
- Je hebt affiniteit met en inlevingsvermogen in andere culturen. 

- Je schrikt niet terug van een taalkloof. 

- Je staat stevig in je schoenen en kan situaties loslaten.  

- Je bent in staat zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. 

- Je bent flexibel in tijdsindeling: de actualiteit is leidend voor de indeling van de werkdagen/uren.  

- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, je houdt van netwerken. 



- Je bent in staat te reflecteren. 

- Je bent enthousiast en betrokken. 

- Je bent administratief vaardig. 

- Voorkeur voor iemand uit of met kennis van de gemeente Rijssen-Holten (sociale kaart). 

- Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

- Bij indiensttreding is een geldig VOG vereist. 

 

Wij bieden: 
- Een uitdagende en zelfstandige baan, waarbij je kunt rekenen op de samenwerking in een klein, 

warm en enthousiast team. 

- Een omgeving waarin je werkt met diverse culturen. 

- Salariëring conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 

- Inhoudelijke professionele begeleiding. 

- De functie heeft een tijdelijk karakter tot en met juli 2022 (afhankelijk van de situatie in Oekraïne).  

 

Meer informatie: 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Aniek Vogelzang, manager 

ViaVie Welzijn, 06 21 66 38 29.  

 

Jij hebt interesse? 
Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief (met CV) graag voor 13 april a.s. per mail onder vermelding 

van ‘sollicitatie Oekraïne’: vogelzang@viaviewelzijn.nl. 

 

mailto:vogelzang@viaviewelzijn.nl

