Vacature
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat
voor een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort, omdat wij kwetsbare
buurten en mensen ondersteunen en versterken. Dit doen wij met 180 medewerkers en ruim 800
vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt! Kijk ook op onze website.

In verband met zwangerschapsverlof komt er per 1 juli 2021 ruimte bij Apeldoorn Pakt Aan voor een

Sociaal werker – Verenigingsondersteuner & MaS makelaar
12 + 12 uur, Apeldoorn
Je komt te werken bij Apeldoorn Pakt Aan. Dit is een onderdeel van Stimenz en dé plek voor
vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Apeldoorn Pakt Aan stimuleert en verbindt het vrijwilligerswerk in
Apeldoorn en heeft de visie en de wens om vrijwilligers en verenigingen krachtiger te maken. De drie
pijlers van Apeldoorn Pakt Aan zijn: matchen van vrijwilligers met organisaties/verenigingen,
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en het delen van kennis met de netwerkpartners.
Ook leerlingen die een Maatschappelijke Stage doen kunnen bij Apeldoorn Pakt Aan terecht. De
Maatschappelijke Stage is een samenwerkingsverband tussen 9 middelbare scholen in Apeldoorn en
Stimenz / Apeldoorn Pakt Aan. Per schooljaar nemen ongeveer 1400 leerlingen deel aan de
Maatschappelijke Stage.
De taken van de sociaal werker / verenigingsondersteuner:
• Fungeren als verbinder voor (vrijwilligers)organisaties en vrijwilligers;
• Voorlichting geven aan vrijwilligers en aan organisaties over vrijwilligerswerk;
• Aanspreekpunt in stadsdeel Noord-Oost voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft;
• Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de invulling van de Vrijwilligersacademie,
Bestuurdersacademie en de campagne Mensen maken Apeldoorn.
De taken van de MaS makelaar:
• Scholen ondersteunen en begeleiden in het vormgeven van Maatschappelijke Stage;
• Vrijwilligersorganisaties enthousiast maken (en houden) over het aanbieden van een
Maatschappelijke Stage en voorzien van informatie en advies;
• Leerlingen ondersteunen in het kiezen, zoeken en vinden van een passende stageplek
• Ondersteunen bieden bij het plaatsen van vacatures, registreren van stageplekken en uren +
beheer en onderhoud van het digitale MaS-systeem.
Functie-eisen
• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur Sociaal Werk.
• Je hebt goede communicatieve, administratieve en digitale vaardigheden.
• Kennis van de sociale kaart in Apeldoorn
• Zelfstandig kunnen werken en verbinding kunnen maken met uiteenlopende netwerkpartners

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om de vervanging van zwangerschapsverlof, daarom krijg je een aanstelling voor 6
maanden. Stimenz valt onder de Cao Sociaal Werk. Het salaris is valt in functieschaal 8 (deze loopt
van € 2.712 tot € 3.864 o.b.v. een fulltime dienstverband) en hangt af van je opleiding en ervaring.
Daarnaast krijg je ook nog een Keuzebudget. Je krijgt niet alleen salaris, we vinden het belangrijk dat je
je blijft ontwikkelen. Daarom krijg jij ruimte voor scholing en intervisie. Samen met je team kan je
bepalen welke dagen je werkt, maar dit zal ook in avonden en weekenden zijn. Je gaat werken
in Apeldoorn, maar je wordt aangenomen voor het hele werkgebied van de organisatie.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie? Bel dan Joannie Kooyman, Sociaal Werker, via tel. 06-22905585.
Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag je motivatie en cv voor 30 april a.s. via het
e-mailadres sollicitatie@stimenz.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021009.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 mei a.s. Vanwege Corona zullen deze gesprekken digitaal
plaatsvinden.
Voor alle nieuwe medewerkers die bij Stimenz in dienst komen is een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) vereist. Wij vergoeden de kosten van deze aanvraag.
Wij vinden jouw privacy belangrijk en zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens die je met ons
deelt zorgvuldig worden behandeld. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat jouw
persoonsgegevens worden verwerkt en intern worden doorgestuurd naar degenen die bij de
selectieprocedure betrokken zijn. Na afronding van de procedure worden de persoonsgegevens van
alle sollicitanten z.s.m. verwijderd.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

