
 
Welcom is een moderne Welzijns- en cultuurorganisatie, actief in Montferland. We organiseren 
activiteiten met en dichtbij mensen, versterken de sociale samenhang, de zelf- en samenredzaamheid, 
het mee kunnen doen en het voorkomen van zorg waar dat maar kan. Bij Welcom werken enthousiaste 
en betrokken medewerkers (30) en vrijwilligers (300). 
 
 
Wij zoeken…. 
 

een Sociaal Werker 
(HBO, 24-36 uur per week, in overleg) 

 
 
Je bent nieuwsgierig, breed inzetbaar, je wilt leren en jezelf ontwikkelen. Jongeren, senioren, 
nieuwkomers; je kunt en wilt met iedereen werken. Inclusie vind je belangrijk, want iedereen 
moet mee kunnen doen. Of je nu net afgestudeerd bent of juist heel veel ervaring meebrengt, 
bij ons krijgt iedereen een gelijke kans. Kom jij bij ons werken? 
 
Wat ga je doen? 

 Je leert de mooie gemeente Montferland (beter) kennen; 

 Je legt contacten met klanten, vrijwilligers, opdrachtgevers en collega’s; 

 Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten; 

 Je denkt actief mee over de ontwikkeling en continue verbetering van dienstverlening; 

 Je speelt in op de maatschappelijke behoefte en vraag, ook als deze nog niet hardop is 
gesteld; 

 Je organiseert activiteiten en begeleidt die waar gewenst, altijd samen met de mensen voor 
wie het is; 

 Je geeft ondersteuning aan groepen, aangepast aan de vragen en mogelijkheden van de 
groep; 

 Je begeleidt vrijwilligers of stagiaires; 

 Je werkt met een eigen budget en verricht de bijkomende administratieve werkzaamheden; 

 Je laat graag zien wat de effecten van je werk zijn en denkt er over mee hoe dat het beste 
kan. 

 
Wat vragen wij? 

 Hbo werk- en denkniveau; 

 Ervaring en visie op maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek; 

 Ervaring en affiniteit met verschillende doelgroepen; 

 Je werkt graag samen met heel verschillende mensen, klanten en collega’s, vrijwilligers, 
opdrachtgevers en stagiairs; 

 Je bent doelgericht; 

 Je hebt analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften naar een project of 
activiteit; 

 Natuurlijk heb je goede sociale vaardigheden voor het opbouwen van een netwerk, het 
motiveren en stimuleren van de doelgroep; 

 Je hebt een goed vraagstuk oplossend vermogen; 

 Je bent benieuwd hoe wij met Deep Democracy werken; 

 Je staat open voor andere gedachten en meningen en weet mensen en meningen bij elkaar 
te brengen; 



 
 Sociaal werk is geen dag hetzelfde, dus je bent flexibel en je hebt improvisatievermogen. 

 
Wij bieden jou: 

 Een kans te leren, te ontwikkelen en maatschappelijke betekenis te hebben; 

 Een hele fijne leuke organisatie in een levendige gemeente met heel veel verschillende 

kernen; 

 Fijne collega’s die betrokken zijn bij de klant en bij elkaar en graag samenwerken; 

 Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar mèt de mogelijkheid voor een vaste 

aanstelling na je eerste jaar; 

 De CAO Sociaal Werk is van toepassing; 

 De salarisschaal is 8 behorend bij de functie Sociaal Cultureel Werker 3; 

 Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 

Informatie: 
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met coach-manager Wendy Goodin,  
tel: 06 57997091, of directeur-bestuurder Pascal van der Maas, tel: 06 13303173. 
 
Wij vinden een goede balans tussen werk-privé van essentieel belang. Daar werken wij aan mee. Je 

kunt daarom ook solliciteren op een kleiner aantal uren.  

 

Interesse? 

Solliciteer voor 31 december 2020 via de mail door een motivatiebrief en een CV te sturen, gericht 

aan Wendy Goodin en Pascal van der Maas, mailadres: sollicitaties@welcommail.nl. 

 

Vanwege de gewenste snelle startdatum worden sollicitaties bij binnenkomst direct beoordeeld. Bij 

geschiktheid volgt gelijk een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. De vacature wordt 

gesloten zodra een kandidaat aangesteld is. 

De eerste gesprekken zijn via videobellen. De tweede gesprekken zijn live.  

 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.  

 

mailto:sollicitaties@welcommail.nl

