Dit Koningskind
Vereniging Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met een lichamelijke, verstandelijke,
zintuiglijke of sociale beperking. Wij inspireren en motiveren tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder
mens nodig is in Gods gezin. Dit Koningskind is een vereniging met een achterban van 13.000 relaties.

Regioconsulent 60% (regio midden/zuidoost)
Jouw functie
Ondersteunen, verbinden, op weg helpen
Dit Koningskind zoekt een regioconsulent die christenen ondersteunt bij de moeiten van het leven met een
beperking. Als regioconsulent verbind je mensen met elkaar en speel je een belangrijke rol in het zichtbaar en
bespreekbaar maken van de impact die een beperking kan hebben op het leven. In je dagelijks werk help je
mensen op weg door het faciliteren van lotgenotencontact, het organiseren van gespreksgroepen en het bieden
van individuele ondersteuning. Tevens zorg je voor toerusting en voorlichting aan kerkgemeenschappen en
kerkelijk werkers. Je bent verantwoordelijk voor de contacten in jouw regio met cliënten, vrijwilligers, scholen,
kerken en ambtsdragers. In deze regio zijn de afgelopen jaren niet veel activiteiten georganiseerd. Dat betekent
dat wij een pioniersgeest zoeken, die plezier heeft in acquisitie, op veel plekken kansen ziet en deze ook pakt.
Kortom, ben jij in om staat ‘samen’ over grenzen van beperkingen heen te kijken, ga je makkelijk contacten aan
en zoek je een baan die betekenis geeft? Welkom bij Dit Koningskind!
Jouw rol
✓ Faciliteren, organiseren en leiden van:
✓ Lotgenotencontact
✓ Gespreksgroepen
✓ Voorlichting en toerusting
✓ Individuele dienstverlening
✓ Acquireren van nieuwe activiteiten en ambassadeurs
✓ Betrekken, motiveren en ondersteunen van bestaande ambassadeurs
Opleiding en vaardigheden
✓ HBO werk- en denkniveau en relevante opleiding
✓ Goede communicatieve vaardigheden
✓ Ervaring in het begeleiden van (gespreks-)groepen
✓ Presentatievaardigheden
✓ Grote mate van zelfstandigheid
Persoonlijke vaardigheden
✓ Gedreven en proactief: kansen zien, zoeken en pakken
✓ Inspirerend en motiverend;
✓ Goed kunnen netwerken en acquireren
✓ Representatief en ambassadeur voor Dit Koningskind.
Algemene functie-eisen
✓ Hartelijk onderschrijven van de missie van de vereniging
✓ Overtuigd christen en meelevend en belijdend kerklid van de GKV, CGK of NGK
✓ Aantoonbare affiniteit met de doelgroep
✓ Flexibiliteit ten aanzien van reizen, werken in avonduren en zaterdagen
✓ In bezit van auto
Arbeidsvoorwaarden
✓ Parttime dienstverband 60%
✓ Salariëring: Schaal 8 CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Solliciteren
De vacature wordt gesloten zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden. De eerste gespreksronde vindt
plaats in de week van 18 februari, wil je daarvoor in aanmerking komen stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk
11 februari 2019 naar info@ditkoningskind.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen
met mevr. M.J. Milek (030-2363788).

