Vacature
Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat voor een
samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort. Dit doen wij met 180 medewerkers en ruim 900
vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt!
Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeente Apeldoorn en andere gemeenten in Gelderland. Voor
meer informatie bezoek de website.
Voor het CJG in Ede zoeken we met ingang van 1 juni a.s. voor zwangerschapsvervanging een
enthousiaste collega.

Sociaal Werker (m/v)
Jeugdmaatschappelijk werk
27 uur per week
Standplaats Ede
Wat ga je doen
Je werkt volgens het principe van één gezin, één plan en één regisseur. Je speelt actief en preventief in
op vragen en thema’s rondom opvoeden en opgroeien op micro- (huishouden) en mesoniveau
(voorzieningen en wijk). Je werkt oplossingsgericht met ouders en hun kinderen zowel individueel als in
groepsverband. Daarnaast signaleer je op wijk- en buurtniveau en gebruik je signalen om de
dienstverlening vanuit het CJG te verbeteren en door te ontwikkelen. Je registreert en rapporteert volgens
de wettelijke eisen. Je werkt nauw samen met de coördinator van het CJG en andere ketenpartners.
Dit ben jij
Voor deze uitdagende functie zoeken we iemand die:
 beschikt over HBO werk- en denkniveau (richting Social Work) aangevuld met minimaal twee jaar
recente werkervaring met jeugd, jongeren en hun ouders.
 samen met collega’s creatieve en vernieuwende aanpakken gaat ontwikkelen in het kader van
het sociaal domein.
 affiniteit heeft met en in staat is om outreachend te werken
 relativerend, ondernemend, enthousiast en stressbestendig is
 over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt en over motiverende
gesprekstechnieken
 gelooft in kracht en preventief werken
 SKJ geregistreerd is of hiervoor in aanmerking komt
Dit bieden wij
Er wordt een tijdelijke aanstelling geboden voor tenminste 4 maanden.
Stimenz biedt arbeidsvoorwaarden conform Cao Sociaal Werk. Voor de functie Sociaal Werker (met
beroepsaccent Multiproblems) is functieschaal schaal 8 (deze loopt van €2.544 Tot €3.624) van
toepassing. Wij belonen niet alleen in salaris. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Daarom
krijg jij ruimte voor ontwikkeling. In de procedure is het van belang dat je relevante referenties kunt
aanleveren. De werkdagen worden in overleg vastgesteld.
Enthousiast?
Ben je geïnteresseerd bent in deze uitdagende functie en voldoe je aan het profiel, dan ontvangen wij
graag je motivatiebrief met cv o.v.v. vacaturenummer 2019010 uiterlijk op 27 maart 2019
sollicitatie@stimenz.nl.
De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 9 april a.s. en het arbeidsvoorwaardengesprek is
vooralsnog gepland op 16 april 2019.
Voor aanvullende informatie kun je terecht bij Angelika Herben, regiomanager, via telefoonnummer 06
82207219.
Acquisitie naar aanleiding van deze tekst wordt niet op prijs gesteld.

