Wij zijn per direct op zoek naar een Clustermanager voor onze dorpshuizen en wijkcentra in
de regio Nieuw-Vennep en Lisserbroek:

Clustermanager | Dorpshuizen en wijkcentra (24 uur)
Met een voorliefde voor maatschappelijk betrokken organisaties.
Wie zijn wij?
Maatvast is met haar 26 sociaal culturele accommodaties uniek in de Haarlemmermeer en altijd in de
buurt! Onze locaties zijn dé plek voor inwoners uit de Haarlemmermeer, jong & oud, om elkaar te
ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Wij helpen inwoners om de sociale samenhang in de
buurten, wijken en dorpen te versterken. Dit doen wij door initiatieven en activiteiten vanuit
inwoners en vrijwilligers een plek te bieden in onze dorpshuizen, wijkcentra en jongerencentra, en
soms zelf te organiseren.
In de functie van Clustermanager ligt de nadruk op het bevorderen van de maatschappelijke
zelfstandigheid van (groepen) mensen die op bezoek komen in onze dorpshuizen en wijkcentra. Hij of
zij beweegt zich actief in de omgeving en heeft contact met de (potentiële) doelgroep, gemeentelijke
instanties, relevante samenwerkingspartners, wijk- en dorpsraden en vrijwilligers. De clustermanager
heeft de eindverantwoordelijkheid aangaande het beheer en het gebruik van de gebouwen en de
middelen van Maatvast in de betreffende regio zodat bewoners en vrijwilligers optimaal gefaciliteerd
worden. Hierdoor wordt de sociale samenleving en de sociale cohesie verbeterd en versterkt.
Verantwoordelijkheden en taken van de clustermanager:
- Verantwoordelijk voor exploitatie van 4-8 gebouwen;
- Functioneel leiding geven aan medewerkers die werkzaam zijn in de gebouwen;
- Zorg dragen voor de juiste bezetting binnen het cluster;
- Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en voeren van loopbaangesprekken;
- Verantwoordelijk voor vertalen van organisatiebeleid naar de medewerkers binnen het
cluster;
- Is aanspreekpunt binnen het cluster. Je bezoekt op jouw werkdag meerdere locaties voor
overleg met de teams;
- Bouwen aan een netwerk en onderhouden van de contacten met (potentiële) doelgroepen,
gemeentelijke instanties, relevante samenwerkingspartner en heeft daarbij een initiërende,
verbindende en bemiddelende rol;
- Signaleert knelpunten in het tactische en strategische beleid en ontwikkelingen in de
samenleving en maakt dit bespreekbaar in het managementteam;
- Draagt bij aan het vaststellen van de begroting en het budget voor het eigen cluster.
Wat zoeken wij?
Bij voorkeur beschik je over:
- HBO management werk- en denkniveau;
- Actuele kennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
- Managementvaardigheden op tactisch niveau;
- Plan- en organisatievaardigheden;
- Analytisch vermogen;
- Sociale vaardigheden zoals motiveren, coachen en instrueren van medewerkers;

-

Belangrijke competenties: maatschappelijk bewustzijn, stimulerend, innovatief en
verbindend en besluitvaardig;
Aantoonbare kennis van en ervaring met administratieve processen.

Wat bieden wij?
Een veelzijdige functie met volop ruimte voor eigen inbreng. Een dynamische setting die de groei van
zowel de organisatie als de medewerker stimuleert.
Maatvast is aangesloten bij de CAO Sociaal Werk en biedt van daaruit een uitstekend pakket primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden met onder andere de beschikking over een Loopbaan budget.
Inschaling conform CAO Sociaal Werk schaal 10 (€ 3221 - € 4830 op fulltime basis, 36 uur per week)
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast
dienstverband.
Solliciteren? Graag! Wij hechten waarde aan opleiding, maar tijdens het selectieproces zijn jouw
(werk-)ervaring en aantoonbare competenties onze beste raadgevers.
Stuur je CV en motivatiebrief graag uiterlijk 9 november naar vacatures@maatvast.nl. Heb je
behoefte aan meer informatie over de functie? Bel dan met Eveline Thesing, clustermanager Midden
via 0618999201.
Data gesprekken
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 46 en 47.

