Vacature
Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Burgers in ons werkgebied
kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 180 medewerkers en ongeveer 900 vrijwilligers
van Stimenz. Samen maken we werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht. Dit
doen we onder andere door sociale verbindingen tot stand te brengen in wijken, buurten en dorpen,
signalen te vertalen in nieuwe initiatieven of de weg te wijzen. Wij doen dit samen met vrijwilligers en
actieve burgers vanuit wederkerigheid en betrokkenheid.
Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Harderwijk,
Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum en Voorst. Daarnaast wordt voor diverse projecten en
enkele specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten.
Stimenz is maatschappelijk betrokken, ondernemend en onafhankelijk. Wij bieden een uitdagende
omgeving waarin je je als professional kunt ontwikkelen.
Ben je leergierig, flexibel, ondernemend en maatschappelijk betrokken? Beschik je naast een
generalistische profiel over ervaring met sociaal cultureel werk? Dan nodigen we je van harte uit om te
solliciteren op onze vacature.
In verband met zwangerschapsvervanging zijn wij op zoek naar een:

Sociaal Cultureel Werker (m/v)
Zwangerschapsvervanging
28 uur, standplaats Apeldoorn
Functie inhoud:
Als Sociaal Cultureel Werker lever je een bijdrage aan het uitvoeren en ontwikkelen van collectieve
arrangementen en activiteiten op onder andere de ontmoetingsplekken samen met ketenpartners. De
arrangementen komen tegemoet aan de behoeften van groepen bewoners en leveren daardoor een
merkbaar verschil op voor de burger en hun leefomgeving.
Je legt contact met meerdere of specifieke doelgroepen uit de samenleving, met hun leefwereld en hun
systeemwereld. Daarbij zorg je voor het verbinden en het werken in netwerken in de buurt en wijk, het
ondersteunen van bewonersinitiatieven en van vrijwilligers.
Verder is de Sociaal Cultureel Werker is een verbinder tussen de wijk en de ontmoetingsplek.
Gaat ‘erop af’ in de wijk, inventariseert wensen en talenten in buurten en stimuleert en ondersteunt
daaruit voortkomende initiatieven.
Ook heeft de Sociaal Cultureel Werker veel contacten met andere samenwerkingspartners in de wijk en
daardoor een breed netwerk en is alert op het (vroeg) signaleren van ‘trends’ en ontwikkelingen op het
gebied van participatie, eigen kracht, inzet en sociale dynamiek in de wijk en dat deze worden omgezet in
actie. Daarnaast heeft de Sociaal Cultureel Werker aandacht voor talenten en mogelijkheden en in het
verder ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten van bewoners en vrijwilligers. Door middel van de
toeleiding naar vrijwilligerswerk of het betrekken bij en/of opzetten van een activiteit.
Ook zorgt de Sociaal Cultureel Werker voor of levert een bijdrage aan de werving, plaatsing, training en
ondersteuning van vrijwilligers en docenten, zorgt voor “de juiste vrijwilliger op de juiste plek”;
Functie-eisen:
 een afgeronde HBO opleiding en meerdere jaren relevante ervaring in het werken met volwassenen,
ouderen of mensen met een beperking;
 ervaring met de bakens welzijn nieuwe stijl, presentie, netwerken, de burgerkracht/ ABCD-methode of
varianten hiervan.
 kennis van de sociale kaart van Apeldoorn, van maatschappelijke- ontwikkelingen en problematiek;
 klantgerichte en dienstverlenende instelling;







een praktische instelling en organisatietalent;
in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
stressbestendig, flexibel en initiatiefrijk;
bereid om op onregelmatige tijden te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Stimenz biedt een uitdagende werkomgeving met gepassioneerde professionals en ondersteuning in de
vorm van werkbegeleiding. Wij bieden primaire en secundaire voorwaarden volgens de CAO Sociaal
Werk. Er wordt een tijdelijke aanstelling geboden in verband met zwangerschapsvervanging. De functie is
ingeschaald in schaal 8. Het functieprofiel Sociaal Werker met beroepsaccent Buurt- en
Burgerparticipatie is van toepassing. De werkdagen worden in overleg vastgesteld.
Enthousiast?
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie en voldoet aan het profiel, ontvangen wij graag je
motivatiebrief met CV o.v.v. vacaturenummer 2018044 uiterlijk op 30 september a.s. via
sollicitatie@stimenz.nl.
Voor aanvullende informatie kun je terecht bij Elise Vlietstra, sociaal cultureel werker, via telefoonnummer
088-7846464.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Interne medewerkers krijgen voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze tekst wordt niet op prijs gesteld.

