Vacature
Stimenz levert diensten en kennis om te zorgen dat mensen zelfredzaam zijn en goed en prettig kunnen
wonen en leven. Samen met inwoners, vrijwilligers, gemeenten en netwerkpartners bouwen we aan
sociale samenhang en een prettige leefomgeving in wijken, dorpen en buurten. 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.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.stimenz.nl
Wij zoeken i.v.m vervanging van ziekte per direct (uiterlijk 1 juli a.s.) een collega voor de functie van:

Sociaal Werker
beroepsaccent: Maatschappelijk werk
24 - 32 uur per week, standplaats Apeldoorn
Wat ga je doen
Als maatschappelijk werker ben je zichtbaar en herkenbaar voor inwoners van gemeente Apeldoorn, hun
netwerk en ketenpartners van Stimenz. Je brengt de behoefte aan ondersteuning, mogelijkheden,
probleemoplossend vermogen en motivatie van inwoners in beeld en ondersteunt hen zo lang als nodig,
zodat zij kunnen participeren in de samenleving. Je organiseert en begeleidt collectieve en/of
buurtgerichte activiteiten zoals bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, trainingen, werkgroepen en verbindt
mensen en organisaties rondom kwetsbare inwoners.
Profiel
Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand die:
 HBO werk- en denkniveau (afgeronde sociaal-agogische HBO opleiding) heeft, aangevuld met twee
jaar relevante en recente werkervaring.
 Innovatief is en voorop loopt in het samen met anderen op creatieve wijze nieuwe, slimme
aanpakken ontwikkelt binnen het sociaal domein.
 in staat is om eventuele veiligheidsrisico's van betrokkenen (jeugdigen/ jongeren/ kwetsbare ouderen)
te beoordelen en durft op te schalen waar dat nodig is.
 makkelijk contact legt met allerlei groepen in de samenleving. Je weet snel én goed zicht te krijgen op
hun behoefte en vraag en bent goed in staat hen bereiken en te ondersteunen. Hierbij ben je een
stevige gesprekspartner voor samenwerkingspartners van Stimenz.
Arbeidsvoorwaarden
Stimenz biedt arbeidsvoorwaarden conform Cao Sociaal Werk. Er wordt een tijdelijk contract aangeboden
tot 31 december 2019. Het salaris is conform functieschaal 8 (deze loopt van €2.544 Tot €3.624) en
wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Bovendien krijg je een Individueel keuzebudget, waar naast
vakantiegeld en wat andere zaken ook een uitkering van 8,3% van je salaris zit) Wij belonen niet alleen in
salaris. Er is een goed pensioen geregeld bij PFZW. De werkdagen worden in overleg vastgesteld. In de
procedure is het van belang dat je relevante referenties kunt aanleveren.
Enthousiast?
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze uitdagende functie en voldoet aan het profiel, ontvangen wij
graag je motivatiebrief met cv o.v.v. vacaturenummer 2019019 uiterlijk op 16 mei 2019 a.s. via
sollicitatie@stimenz.nl
Voor aanvullende informatie kun je terecht bij Maike Bleeker, contractcoördinator, via telefoonnummer
06-27359811
De selectie gesprekken zijn gepland op 20 mei a.s. en het arbeidsvoorwaardengesprek is vooralsnog
gepland op 23 mei a.s.

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

