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.
Vanwege het vertrek van een collega bij het CJG in Ede zoeken we een nieuwe, enthousiaste collega.
Ben je leergierig, flexibel, ondernemend en maatschappelijk betrokken, heb je passende ervaring en
beschik je minimaal over een HBO- diploma? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op onze
vacature:

Sociaal Werker (m/v)
Jeugdmaatschappelijk werk
Standplaats Ede
36 uur per week
Als CJG-medewerker
• Geloof je in de kracht van preventief werken
• Ben je toegankelijke, betrokken professional
• Werk je volgens het principe van ‘één gezin, één plan, één regisseur
• Heb je zicht op de wijk (of ben je in staat dit snel te ontwikkelen). In het bijzonder op het thema
opgroeien en opvoeden.
• Speel je actief en preventief in op vragen en thema’s rondom opvoeden en opgroeien op micro(huishouden) en mesoniveau (voorzieningen en wijk).
• Werk je oplossingsgericht met ouders en hun kinderen zowel individueel als in groepsverband
• Heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en beschik je over motiverende
gesprekstechnieken
• Heb je oog voor risicofactoren en speel je hier pro-actief op in; zowel individueel als in collectieve
verbanden. Is altijd alert op de veiligheid van kinderen en handelt conform de richtlijnen van o.a. de
Meldcode en de Verwijsindex
• Signaleer je op wijk- en buurtniveau en gebruik je signalen om de dienstverlening vanuit het CJG te
verbeteren en door te ontwikkelen.
• Registreer en rapporteer je volgens de wettelijke eisen.
• Informeer je zo nodig de coördinator van het CJG over knelpunten in de samenwerking binnen het
CJG dan wel over de samenwerkingskansen en –belemmeringen met ketenpartners en zoek je in
gezamenlijkheid naar een passende handelswijze.
Functie-eisen
• HBO werk- en denkniveau (afgeronde HBO opleiding met een diploma) aangevuld met minimaal
twee jaar recente ervaring met werken met jeugd, jongeren en hun ouders.
• Kennis van en affiniteit met gezondheids- en ontwikkelingsbevorderende factoren ten aanzien van
jeugd.
• Je houdt ervan om te vernieuwen en voorop te lopen in de ontwikkelingen van het sociale domein en
ontwikkelt samen met anderen creatieve, vernieuwende aanpakken.
• De successen die je boekt leveren een merkbaar verschil op voor betrokkenen en hun leefomgeving.
• Je bent in staat om eventuele veiligheidsrisico's van betrokkenen (jeugdigen / jongeren / kwetsbare
ouderen) te beoordelen en weet op te schalen waar nodig.
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Je hebt affiniteit met en bent in staat om outreachend te werken.
Je hebt ervaring en/ of affiniteit met het werken of begeleiden van vrijwilligers, mantelzorgers en / of
informele ondersteuners uit het netwerk van de doelgroep waar je je op richt.
Je bent uitstekend in staat in een context van verandering je werk zelfstandig, efficiënt en effectief te
organiseren.
Je relativeert, bent ondernemend, enthousiast en stressbestendig.
Je hebt een beroepsregistratie gericht op het werken met jeugdigen of je hebt je hiervoor aangemeld.

Arbeidsvoorwaarden
Stimenz biedt arbeidsvoorwaarden conform Cao Sociaal Werk. Er wordt een contract geboden voor
bepaalde tijd in de functie van Sociaal Werker met beroepsaccent Jeugdmaatschappelijk Werk. Het
salaris is conform functieschaal 8 en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Wij belonen niet alleen
in salaris. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Daarom krijg jij ruimte voor scholing en
intervisie. De werkdagen worden in overleg met het team vastgesteld, waarbij de woensdag in ieder geval
de voorkeur heeft. Je wordt te werk gesteld in een bepaald gebied maar aangenomen voor het hele
werkgebied van de organisatie.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Marijke Kaper, contractmanager NW-Veluwe, via telefoon 0887846464.
Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV o.v.v. vacaturenummer
2018050 uiterlijk 13 december 2018 op e-mailadres sollicitatie@stimenz.nl.

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

