De vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (verder te noemen als DKK) is een actieve
vereniging voor ondersteuning en belangenbehartiging van dorpen, buurtschappen, dorpshuizen en
multifunctionele accommodaties. DKK is partner in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
Circa 300 leden (dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties) vormen samen de DKK. Ons motto is
‘Kracht en initiatief van bewoners’.
Per direct zijn wij op zoek naar een

Consulent v/m
(18 uur per week)
Ben jij een duizendpoot met een hoge mate van flexibiliteit die aan onderstaand profiel voldoet of
ben je in staat je snel nieuwe vaardigheden eigen te maken? Dan nodigen we je uit om te reageren.
Het takenpakket
- Je biedt ondersteuning aan de aangesloten dorpsbelangenorganisaties/dorpshuizen en
andere bewonersinitiatieven op het brede terrein van leefbaarheid, dorps- en
dorpshuisontwikkeling. De vraag van de bewoners staat daarbij centraal. Met hen werk je
projectmatig aan concrete resultaten en oplossingen;
- Deze functie is een schakel tussen bewoners en overheden/maatschappelijke organisaties. In
beide werelden moet je je zodanig kunnen bewegen dat je serieus wordt genomen en
anderen kunt overtuigen van het belang van bottom-up processen; waar nodig en gewenst
werk je samen met andere organisaties;
- Je werkt mee in een lerende organisatie, je deelt inspirerende ervaringen en opgedane
kennis met collega’s en achterban.
Wat verwachten wij van jou?
- Aantoonbare betrokkenheid met het thema leefbaarheid op het platteland;
- Ervaring met projectmatig werken, het aansturen van bottom-up processen en het werken
met vrijwilligersgroepen. Het zelf actief zijn als vrijwilliger is een pré;
- Goede communicatieve- en netwerkvaardigheden;
- Kennis van wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden is een pré.
- Je hebt ervaring met en kunt goed spreken in het openbaar voor een grote groep mensen ;
- Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken;
- Je beschikt over kennis en vaardigheden om op een goede manier de relatie te onderhouden
met de aangesloten organisaties en andere partijen;
- Je bent bereid om onregelmatig en in de avonduren te werken en daarmee het
overeengekomen aantal uren desgewenst flexibel in te vullen;
- Je hebt minimaal een HBO opleiding;
- Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.

Wij bieden
Een zelfstandige baan in een dynamische organisatie in Giesbeek (gemeente Zevenaar) en
een salaris afhankelijk van kennis en ervaring conform de CAO Sociaal Werk, Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening. Aanstelling voor 6 maanden met uitzicht op verlenging tot
31 december 2019.
Solliciteren
Je kunt reageren tot uiterlijk 19 maart. Dit kan door je motivatiebrief en CV te sturen naar DKK
Gelderland t.a.v. Het bestuur van de DKK via mailadres: info@dkkgelderland.nl
Telefonische inlichtingen bij Peter van Heek 0314-631168.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs

