Vacature
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk, actief in Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat
voor een verbonden samenleving waar iedereen meedoet en erbij hoort. Stimenz biedt
schoolmaatschappelijk werk op het basisonderwijs, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs.
Wij verwelkomen graag zo spoedig mogelijk een enthousiaste
Schoolmaatschappelijk werker
Basis- en voortgezet onderwijs
(Sociaal werker met aandachtsgebieden Jeugd en Maatschappelijk werk)
32-36 uur per week
Standplaats Apeldoorn
Wat ga je als schoolmaatschappelijk werker doen?
• Je biedt ondersteuning bij de opvoedende en zorgende taak van ouders van schoolgaande jeugd;
• Je ondersteunt en adviseert het personeel van scholen in de omgang met leerlingen en ouders;
• Je neemt deel aan interne ondersteuningsteams/kernteams;
• Je ontwikkelt activiteiten die gericht zijn op preventie, zelfredzaamheid en participatie, zowel
individueel als collectief, zowel face-to-face als digitaal;
• Je positioneert jezelf centraal tussen het onderwijs/de scholen, het CJG en het welzijnswerk. Jij
kunt afschalen waar mogelijk en opschalen naar meer specialistische hulp waar nodig.
Wie ben jij?
• Je bezit een relevante, afgeronde Hbo-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek of soortgelijk);
• Je hebt werkervaring met jeugd en gezinnen en bij voorkeur ook in schoolmaatschappelijk werk;
• Je hebt minimaal basiskennis van complexe problematiek binnen (multi problem) gezinnen en
psychosociale, psychiatrische en gedragsmatige problemen of stoornissen bij jeugd;
• Je hebt kennis van onderwijssystemen, zorgstructuur en werkwijzen van scholen;
• Je weet hoe je actief aan relaties bouwt voor het realiseren van een optimale samenwerking;
• Je hebt het vermogen om je snel aan veranderende omstandigheden aan te passen en blijft
daarbij goed in staat te plannen en te organiseren;
• Je bent communicatief sterk, zowel verbaal, schriftelijk als digitaal.
Wat bieden wij?
Stimenz heeft jouw ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden
bieden wij een loopbaanbudget en is er ruimte om je te oriënteren en ontwikkelen in het brede Sociaal
Werk domein. Stimenz valt onder de cao Sociaal Werk. We bieden jou een contract tot en met
31 december 2022 met de intentie deze daarna voort te zetten voor langere tijd.
Het salaris, gebaseerd op een fulltime dienstverband (36-urige werkweek), valt in functieschaal 8 (deze
loopt van € 2.780,- tot € 3.961,- (exclusief de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens ter grootte van
1,13%). De inschaling wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Bovendien krijg je een individueel
keuzebudget, waar naast vakantiegeld ook een eindejaarsuitkering van 8,3% van je salaris zit.
Enthousiast?
Wil je meer informatie? Bel dan gerust Soraya Doevendans, Contractcoördinator, op nummer
06-22946088.
Solliciteren? Graag ontvangen wij van jou een korte motivatie en je cv onder vermelding van
vacaturenummer 202215 via sollicitatie@stimenz.nl. Solliciteren kan tot en met woensdag 22 juni a.s. De
sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 27 juni.
Voor alle nieuwe medewerkers die bij Stimenz in dienst komen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
vereist. Wij vergoeden de kosten van deze aanvraag.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

