Stichting Trias is een professionele dienstverlener op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning. Wij leveren diensten, die gericht zijn op het versterken van de sociale
cohesie en sociale infrastructuur, met als doel het bevorderen van het ‘samen leven’. De
unieke kracht van Trias schuilt in onze brede aanwezigheid in de samenleving. Onze blik is
ruim en hebben veel contacten in de wijk, informeel en formeel.
Trias is bestuurlijk gefuseerd met MJD en Torion en zijn samen verbonden onder de naam
Stichting Vlechter. De drie stichtingen zijn alle maatschappelijk ondernemende organisaties
zonder winstoogmerk, werkzaam in Noord-Nederland.
Voor de exploitatie van het “Ons Dorpshuis” in Eelde ontstaat een vacature voor de
functie van:

BEHEERDER
(gemiddeld 32 uur per week)
Taken:
- Toezicht houden op gebruik van de accommodatie
- Schoonhouden van de accommodatie
- Openen en afsluiten van het gebouw
- Klein onderhoud gebouw
- Inkoop van artikelen t.b.v. de buffetexploitatie
- Controle op de buffetexploitatie
- Opvang en begeleiding van de gebruikers
- Voeren van de kasboekadministratie
- Contacten onderhouden met leveranciers
Functie-eisen:
- Representatieve uitstraling
- Financieel inzicht
- Goede contactuele eigenschappen
- Organiserend vermogen
- In bezit van rijbewijs B en auto
- In bezit van diploma Sociale Hygiëne
- Bij voorkeur in het bezit van BHV/EHBO diploma
- Bij voorkeur woonachtig in gemeente Tynaarlo
Ben je enthousiast en flexibel? Kun je daarnaast goed zelfstandig werken? Dan ontvangen wij
graag jouw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 2 februari a.s. op hr@stichtingvlechter.nl.
Wil je meer informatie over deze vacature, dan kan je contact opnemen met Rob Prins,
Sectorhoofd Samenlevingsopbouw, tel: 06-51 92 72 47.
Salaris is gebaseerd op schaal 5 van de CAO Sociaal Werk, maximaal € 2.844 bruto op basis
van 36 uur. De werkdagen kunnen in overleg vastgesteld worden. Aanstelling per zo spoedig
mogelijk en in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verklaring omtrent gedrag
(VOG) is onderdeel van de aanstellingsprocedure. De vacature wordt gelijktijdig intern en
extern uitgezet waarbij interne kandidaten een voorrangspositie hebben.

