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Compass Uden is overtuigd van de kracht van jongeren en de verbindende waarde van
cultuur. Wij faciliteren jongeren bij de zoektocht naar hun eigen toekomst en creëren daarmee kansen op een goede plek
in de samenleving en een zo groot mogelijke beleving van geluk.
Compass Uden biedt professioneel jongerenwerk en cultuuraanbod in Gemeente Uden. Als onderdeel daarvan exploiteren
we Jongerencentrum MC en Cultuurpodium De Pul. Compass Uden werkt zowel ambulant als niet-ambulant en biedt
producten op het gebied van recreatie, sport, jongerenparticipatie, voorlichting, popmuziek en film.
Wij verwachten van iedere medewerker de volgende kernwaarden die aansluiten bij onze visie:
Betrokkenheid (verbonden voelen en loyaal zijn aan de organisatie, de collega’s en het werk).
Flexibiliteit (Het gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende patronen zoals: omgeving, werkwijzen, werktijden, taken,
verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen).
Actiegerichtheid (het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen. Zoekt kansen en ziet kansen,
signaleert knelpunten en handelt hiernaar).
Sociaal (gemakkelijk onder de mensen begeven, op andere mensen afstappen en mengen op een natuurlijke wijze in
ontmoetingen van netwerk, doelgroep en collega’s).
Doel van de functie
Het begeleiden en faciliteren van activiteiten in jongerencentrum MC. Het verrichten van eenvoudige reparaties aan gebouw
en inventaris en het uitvoeren van algemene schoonmaak- en onderhoudstaken.
Kerntaken
Samen met twee andere toezichthouders zorgdragen voor de openstelling gedurende de reguliere openingstijden,
handhaving van de orde, rust, veiligheid en een correct gebruik van materialen in en om het gebouw en wijst zo
nodig op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en huisregels;
Toezicht houden op regelgeving en gemaakte afspraken voor gebruik van gebouw.
Signaleert beschadigingen of vernielingen alsmede vermissingen en onderneemt actie.
Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en licht huishoudelijke taken en kleine reparaties in het gebouw.
Universele taak van iedere functie
Actief deelnemen aan overleggen en komen met verbetervoorstellen.
Het verrichten van voorkomende, andere dan bovengenoemde werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijs
mogen worden verwacht.
Positie
De Toezichthouder MC ressorteert hiërarchisch en functioneel onder één van de jongerenwerkers. Je wordt zo
nodig operationeel en functioneel bijgestaan door vrijwilligers en stagiaires.
Opleidings- en ervaringseisen
MBO werk- en denkniveau.
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Competenties
Vakmanschap
Discipline
Klantgerichtheid
Empathie

Beschikt over de juiste inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigen om de
functie te kunnen beoefenen.
Kent structuur, regels en procedures en kan hiernaar handelen
Kan zich dienstbaar en correct opstellen naar klanten en collega’s en kan behoeftes
en belangen herkennen en hierop inspelen.
Kan zich verplaatsen in de belevingswereld en gedachten van anderen, en bewust
omgaan met verschillende achtergronden en belangen.

