
Functie
Als Coördinator Buurtbemiddeling werk je in een team van drie coördinatoren die er samen voor zorgen dat conflicten tussen buren 

tijdig opgelost worden en niet escaleren. Dit doe je samen met een team speciaal opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze 

buurtbemiddelaars voeren doorgaans de gesprekken met de buren waar jij soms bij aansluit. Ook ben je verantwoordelijk voor de 

procesmatige voortgang, organisatorische activiteiten en de externe contacten met gemeenten, politie en woningcorporaties. 

Ben je bijvoorbeeld al vrijwillige buurtbemiddelaar en wil je jezelf door ontwikkelen in een andere rol of ben je op zoek naar een 

nieuwe uitdaging naast je huidige werk, dan zien we je reactie graag tegemoet. 

Organisatie
Stichting Pulse is dé welzijnsorganisatie van en voor inwoners van IJsselstein en Lopik. Welzijn van mensen heeft te maken met 

goede lichamelijke en psychische gezondheid, een fijne leefomgeving en genoeg sociale contacten. Soms zit het leven tegen in 

de vorm van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, financiële problemen of een taalbarrière. Dit zijn kwetsbaarheden waar je niet om 

vraagt maar die soms onderdeel zijn van het dagelijkse leven. De 45 sociaal werkers en de 450 vrijwilligers van Stichting Pulse zijn er 

voor alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen uit IJsselstein en Lopik die zich in zo’n kwetsbare situatie bevinden. 

Samen bereiken we heel veel en zorgen we voor een omgeving waarin iedereen mee kan doen!

Enthousiast?
Stichting Pulse streeft ernaar om in de samenstelling van haar medewerkers een afspiegeling te zijn van de samenleving. 

Om die reden willen wij iedereen, en daarmee bedoelen we ook echt iedereen, die enthousiast is en aansluit bij deze functie, 

aansporen om te solliciteren. We ontvangen graag je motivatiebrief en CV op m.pauptit@stichting-pulse.nl. Mocht je vragen 

hebben, dan kun je deze altijd stellen aan Mirjam Pauptit op 06 - 498 242 70 (ma, di, do, vrij). 

Wat bieden wij jou:
Een prettige werkplek met een goede en veilige werksfeer 

Afwisselende zelfstandige baan

Veel ruimte voor eigen initiatief

Salaris in schaal 8 CAO Sociaal Werk: minimaal € 2.867 - 

maximaal € 4.086

Een jaarcontract. Bevalt het ons beiden? Dan verlengen we 

natuurlijk je contract!

Individueel Keuze Budget (IKB), Loopbaanbudget (LBB) en 

reiskostenvergoeding

Wij zoeken iemand met:
Een afgeronde relevante HBO opleiding.

Kennis van en ervaring met bemiddeling in 

conflictsituaties.

Ervaring in het plannen en organiseren van projecten 

en activiteiten.

Ervaring in het verbinden van verschillende 

betrokkenen.

Creativiteit en die altijd op zoek is naar 

mogelijkheden.

 

Coördinator Buurtbemiddeling
Stichting Pulse zoekt een

8 uur per week   |   per  direct


