Sociaal Werker Jeugd
Met aandachtsgebied schoolmaatschappelijk werk en passende ondersteuning
24-28 uur per week, standplaats Renkum
Functie-inhoud
Je maakt onderdeel uit van team Renkum voor Elkaar (RvE). RvE is een samenwerkend netwerk van
organisaties, waaronder Huis van Renkum, Stimenz en Stichting Onderdak, die zich inzetten voor het
sociaal welbevinden van de inwoners van de gemeente Renkum. Jouw rol is erop gericht om
preventief in te spelen op vragen en thema’s rondom opvoeden en opgroeien. Je werkt
oplossingsgericht met ouders en hun kinderen, zowel individueel als in groepsverband.
Daarnaast is een deel van je functie schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is
een laagdrempelige voorziening op school, gericht op het vroegtijdig signaleren van vragen en
knelpunten bij kinderen. Een schoolmaatschappelijk werker heeft oog voor de belangen van het kind
en ondersteunt het kind bij wie de ontwikkeling stagneert.
Wat ga je doen?
De sociaal werker:
• biedt ondersteuning bij de opvoedende en zorgende taak voor kinderen en hun ouders;
• ondersteunt en adviseert het personeel van de basisscholen;
• ontwikkelt individuele en collectieve activiteiten gericht op preventie en zelfredzaamheid;
• positioneert zichzelf als sociaal werker centraal tussen de scholen en het welzijnsnetwerk. Jij
kunt afschalen waar mogelijk en opschalen naar meer specialistische hulp waar nodig.
Wie zoeken wij?
De sociaal werker jeugd heeft:
• een relevante, afgeronde HBO-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek of soortgelijk);
• kennis van het onderwijssysteem, zorgstructuur en de werkwijze van scholen;
• ervaring met werken met gezinnen;
• SKJ registratie;
• een proactieve, ondernemende, kansgerichte houding. Jij gaat voor een goed resultaat.
Beschik je, naast een generalistisch profiel, over ervaring met het werken met jeugd en onderwijs,
dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op deze vacature.
Wat bieden wij?
RvE biedt arbeidsvoorwaarden conform Cao Sociaal Werk. Je komt in dienst van Stimenz of Huis van
Renkum. Er wordt in eerste instantie een tijdelijk contract geboden voor een jaar met mogelijkheid
van verlenging. Het salaris is conform functieschaal 8 en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding.
Wij belonen niet alleen in salaris. Wij vinden het ook belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, daarom
krijg jij ruimte voor scholing en intervisie.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie? Bel dan Dineke Ruitenberg, contractcoördinator, 06-51955363. Wanneer je
geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met cv. Reageren kan tot uiterlijk
17 september via e-mail: sollicitatie@stimenz.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020023.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 23 september.

