Vacature
Welzijn- en cultuurorganisatie Welcom verleent diensten, biedt hulp en ondersteuning en organiseert
activiteiten dichtbij mensen, ter bevordering van de sociale samenhang, de zelfredzaamheid, de deelname
aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet. Wij richten ons daarbij op alle leeftijds- en
doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en voorkoming van sociaal isolement en
maatschappelijke uitval. De organisatie is gevestigd in de gemeente Montferland. Bij Welcom werken ongeveer 50
medewerkers en vele vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar een Sociaal Werker als tijdelijke oproepkracht voor 0-36 uur per week om de
tijdelijke extra behoefte aan personeel op te kunnen vangen.

Omschrijving
De Sociaal Werker is een professional die werkt over verschillende leefgebieden en vanuit een eigen
expertisegebied. De Sociaal Werker is gericht op individuele hulp- en ondersteuning en/ of omgevings- en
samenlevingsgerichte ondersteuning. De individuele hulp- en ondersteuning richt zich op sociaal gerelateerde
vragen of behoeften van mensen op meerdere leefgebieden die impact hebben op hun sociaal en
maatschappelijk functioneren. De Sociaal Werker houdt zich bezig met preventie, steunt mensen individueel
door hen het eigen vermogen te laten aanspreken en helpt mensen bij probleemoplossing wanneer zij dat niet
op eigen kracht kunnen. De omgevings- en samenlevingsgerichte ondersteuning richt zich op het versterken
van inwoners, maatschappelijke initiatieven en organisaties bij het aanpakken van sociale en fysieke
vraagstukken in wijken en kernen. De Sociaal Werker werkt op verschillende gebieden, verbetert de
leefbaarheid in wijken en richt zich op de participatie van de burgers en hun functioneren in de samenleving.
De Sociaal Werker is mede verantwoordelijk voor de werving, scholing en begeleiding van vrijwilligers.
Wij vragen
 HBO werk- en denkniveau
 kennis van sociaal agogische gebieden
 kennis van de sociale kaart
 kennis van interventiemethodieken
 kennis van en inzicht in sociaal gerelateerde
vraagstukken op meerdere leefgebieden
 kennis en inzicht in de diversiteit aan leefstijlen van
mensen
 kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving

 ervaring met laagdrempelig en “outreachend”
werken
 goed kunnen samenwerken in het lokale
netwerk
 bekend met de regio Achterhoek/Liemers
 in bezit van rijbewijs B
 in ieder geval beschikbaar op woensdag

Wij bieden
Een uitdagende functie in een dynamische welzijnsorganisatie. Je werkt samen met betrokken en bevlogen
sociaal werkers en bouwt mee aan de toekomst van onze organisatie en de dienstverlening aan onze
doelgroep.
Het betreft een aanstelling tot en met 31 december 2019 op basis van een nul-uren contract.
Op de functie is de CAO Sociaal Werk van toepassing, salarisschaal 8. Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van
opleiding en ervaring.
Het nul-uren contract geeft de mogelijkheid om op interne vacatures te solliciteren.
Is deze vacature iets voor jou?
Stuur dan je motivatiebrief en CV, onder vermelding van: vacature Sociaal Werker, vóór 10 december 2018,
naar Welcom, t.a.v. Pascal van der Maas, via e-mail: sollicitaties@welcommail.nl.

