Werken bij Alifa
Onze organisatie
Bij Alifa werken ruim 50 mensen. We zijn zichtbaar in de wijken, bij speeltuinen en
sportvelden, bij buurthuizen, op basisscholen en peuterspeelzalen. We ontmoeten
mensen overal in de stad. We zijn veel op pad, alleen zo kunnen we verbinden
met mensen. We werken in vrijheid en zelfstandig, maar zoeken elkaar graag op.
We zijn ondernemend, stuk voor stuk en daardoor een organisatie die snel kan
inspelen op ontwikkelingen. In onze organisatie staat niet alles vast, dat zorgt voor
veel bewegingsruimte. Er wordt niet strak geregisseerd, dat zorgt ervoor dat
creativiteit kan stromen.

Ons werk
Het welzijnswerk is aangemerkt als vitaal beroep. Dit geeft wel het belang aan van
dit werk. Onze ervaring leert dat gelukkige mensen actiever, productiever en meer
maatschappelijk betrokken zijn. Welzijn gaat over lekker in je vel zitten en vooral
over de eigen kracht van mensen. Zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan
halen.

Opvoeden & Opgroeien Reageren?
Ons welzijnswerk in Enschede is daarmee zinvol en van grote betekenis voor de
stad. Alifa is actief in de hele stad, maar werkt vooral in de wijk. We zijn dichtbij.
Het opvoeden van kinderen is een hele klus en misschien wel de belangrijkste taak
die je als ouders hebt. Kinderen opvoeden is een uitdaging. Daarom praten we er
veel over met ouders. Hoe? Door te luisteren. Zo weten we wat er speelt.
Per direct is er binnen het vakteam Opvoeden & Opgroeien een vacature!
Vacature: medewerker Opvoeden & Opgroeien
Stadsdelen: West, sommige taken zijn stedelijk
Aantal uren: 15 uur
Contract: 1 jaar (met intentie tot verlenging)
Inschaling: SCW3, schaal 8

Jij als medewerker Opvoeden &
Opgroeien:
In het kort heb je als nieuwe medewerker bij Alifa:
• HBO werk- en denkniveau
• Een achtergrond in Social Work, Pedagogiek of vergelijkbaar
• Een ondernemende persoonlijkheid
• De vaardigheid om te kunnen samenwerken op verschillende niveaus
(deelnemers, vrijwilligers, collega’s, partners, opdrachtgevers)
• Sterk ontwikkelde zelfstandigheid, maar geen solo-instelling
• Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Oog voor het totaalplaatje, een helikopterblik
Je taken zijn onder andere:
• Per toerbeurt deel uitmaken van het buurtteam Stevenfenne
• Ontmoetingsgroep verzorgen om ouders in contact te brengen en
achterliggende vragen op te vangen
• Pilot Politiekids leiden om latere inzet vanuit Jongerenwerk te voorkomen
• Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Boei, waaronder het familiehuis
• Actief onderhouden van het voor O&O relevante netwerk zoals IKC’s, JGZ,
speeltuinen en andere wijkvoorzieningen, maar ook binnen Alifa

Reageren?
Wil jij bijdragen aan het leefplezier in Enschede? Laat ons dan weten waarom
we jou moeten aannemen voor deze job. Ook als je liever meer uren zou willen
werken dan deze vacature biedt, horen we graag van je.
Leg met ons de verbinding en vertel waarom je geschikt bent. Stuur je
sollicitatiebrief en CV naar Sanne Klaassen, Team Ondersteunend Manager bij
Alifa via info@alifa.nl. Reageer uiterlijk 17 januari 2022. Voor meer informatie is
zij bereikbaar via s.klaassen@alifa.nl of 06 4260 4081.

