WIJK VOOR WIJK

Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
begeleidt in het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. Medewerkers leveren diensten
m e t e l k a a r v o o r d e w ij k !
aan de wijk, ontwikkelen zich en vinden aansluiting in de samenleving. Wij zijn kleinschalig,
laagdrempelig en ons team is divers.
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ge) van doelgroepen. Het doel is het creëren van een hecht team. Vandaar ook onze slogan: Met elkaar voor
de wijk! Mensen voelen zich veilig, gewaardeerd en onderdeel van het team. Voor de ondersteuning van ons
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Naar wie zijn wij op zoek?
Je bent een initiatiefrijke en sprankelende professional. Je bent in staat om het groepsdynamische
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Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?
Heb je interesse? Stuur voor 30 november een mail naar info@wijkvoorwijk.nl. Zien wij in jou onze nieuwe
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collega, dan wordt je uitgenodigd voor een sollicitatie/kennismakingsgesprek. Voor meer informatie kun je
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