
                   

 

 
 

Vacature 
 
De Dorpsontmoeting Os Thoes in Kessel is op zoek naar een energieke en creatieve  

 

 

Medewerk(st)er Dorpsontmoeting 
         (voor 9 uur per week, extra uren mogelijk als oproepkracht)  

 
 
Visie Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel 

Bij de Dorpsontmoeting staan ‘ontmoeten’ en ‘de mens’ centraal. Ontmoeten is het ‘samenzijn’ in 

de breedste zin van het woord en dat is primair de gedachte van de Dorpsontmoeting. Creëer 
“leefplezier” is onze slogan. 
 
Kortom: Blijf actief en maak het mee in Kessel. 
 
Wat ga je doen? 
Je komt in dienst bij welzijnsorganisatie Vorkmeer.  Als medewerk(st)er Dorpsontmoeting is het 

van belang dat je goed kunt omgaan met mensen en dat je oog hebt voor de behoeften en mate 
van zelfstandigheid van de gasten. Daarnaast verwachten we dat je een bijdrage levert in het 
verbinden van de Dorpsontmoeting met Kessel als dorp en vice versa.  
 
Je werkzaamheden zien er als volgt uit: 

● Samen met je collega’s draag je zorg voor het runnen van de Dorpsontmoeting en je werkt 

nauw samen met de inwoners van het dorp 

● Je voert intakegesprekken met (eventuele) gasten en vrijwilligers 

● Je werkt binnen de Dorpsontmoeting samen met vrijwilligers en gasten en je ontwikkelt 

gezamenlijk activiteiten  
● Je onderhoudt contacten en legt verbindingen met de buurt en samenwerkingspartners in 

Kessel 
● Je onderhoudt contacten met familie en mantelzorg van de gasten indien nodig 

● Je werft, ondersteunt en coacht vrijwilligers en verricht bijbehorende administratieve 
werkzaamheden 

 
 
Wat vragen wij? 

● Een flexibele pionier met verbindingskracht 

● Kennis van de visie Dorpsontmoetingen Peel en Maas 

● Opleiding op MBO-3 of 4 niveau zoals CMV, SPW, Activiteitenbegeleiding, Sociaal werk 

● Kennis van, inzicht in en affiniteit met de doelgroep 

● Zelfstandigheid in het organiseren van werk 

● Inventiviteit en creativiteit  
● Sociale en communicatieve vaardigheden, tact en inlevingsvermogen 

● Ondernemend en innovatief 

● Neemt initiatief en benut kansen 

 

 
Wat bieden wij?  

● Een leuke, uitdagende baan voor 9 uur per week en mogelijk meer uren in de (nabije) 
toekomst 

● In eerste instantie een contract voor de duur van een half jaar met mogelijkheid tot een 
aanstelling voor onbepaalde tijd 

● Een contract op basis van CAO Welzijn in de functie SCW 2 schaal 6 

● Ondersteuning vanuit Vorkmeer 



    

Heb je belangstelling?  

Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Miranda Geurts, coördinator 
Dorpsontmoetingen 06 26 94 60 33 of Josine van Loon, 06 19 01 14 49. Wanneer je interesse 
hebt, stuur dan een sollicitatiebrief met CV uiterlijk 20 december a.s. naar Vorkmeer, t.a.v. Lon 
Sijben, Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen. Of mail je brief en CV naar emailadres 
info@vorkmeer.nl met vermelding  “Vacature Dorpsontmoeting Kessel”. 
De gesprekken vinden plaats op donderdag 7 januari 2021 tussen 10.00 uur en 16.00 uur.  
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