Vacature
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk, actief in Apeldoorn en de
Veluwe. Stimenz gaat voor een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort. Dit
doen wij met 180 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers onder het motto: Iedereen telt mee!
Wij zoeken met ingang van 1 september 2022 een enthousiaste
Maatschappelijk werker
Aandachtsgebied Jeugd
24-32 uur per week, standplaats Putten
Wat ga je doen?
Als algemeen maatschappelijk werker (AMW) pak je met name de casussen betreffende kinderen en
jongeren op. Je mag de volgende taken verwachten:
• Het in kaart brengen van behoeften, mogelijkheden, probleemoplossend vermogen en motivatie
van hulp vragende inwoners.
• Zolang als nodig het ondersteunen en hulp bieden aan deze inwoners, zodat zij weer op een
prettige manier kunnen participeren in de samenleving. Hierbij stem je af met andere relevante
hulpverleners, organisaties en de eigen leefomgeving van de inwoner.
• Opstellen en uitvoeren van integrale hulpverleningsplannen met nadrukkelijke inzet van eigen
mogelijkheden en netwerk van de inwoner.
• In samenwerking met lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisaties inzetten van vrijwilligers,
mantelzorgers en andere vormen van informele ondersteuning rondom (groepen) burgers die hier
baat bij hebben.
Wie ben jij?
• Je hebt aantoonbaar HBO denkniveau (bijvoorbeeld een HBO-diploma van een sociaal-agogische
opleiding), aangevuld met relevante werkervaring.
• Je hebt ervaring in het werken met de doelgroep kinderen/jongeren en hun ouders.
• Het op creatieve wijze nieuwe, slimme aanpakken ontwikkelen binnen de actuele ontwikkelingen
in het sociale domein, is jouw tweede natuur.
• Je kan eventuele veiligheidsrisico's van betrokkenen beoordelen.
• Je legt makkelijk contact met allerlei groepen in de samenleving.
• Voor de samenwerkingspartners van Stimenz ben je een stevige gesprekspartner.
• In een continu veranderende setting, kan jij je werk zelfstandig, efficiënt en effectief organiseren.,
maar je bent ook een echte teamplayer.
• Je bent ondernemend, proactief en initiatiefrijk, en je durft te staan voor jouw ideeën/strategieën.
Dit bieden wij
Je krijg eerst een contract voor twaalf maanden, maar de bedoeling is dat je ook daarna bij ons blijft
werken. Stimenz valt onder de cao Sociaal Werk. Het salaris is valt in functieschaal 8 (deze loopt van
€ 2.811,- tot € 4.006,-) en hangt af van je ervaring. Daarnaast heb je ook nog recht op 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. Je gaat werken in Putten, maar je wordt aangenomen voor het hele werkgebied van de
organisatie.
Enhousiast?
Wil je meer informatie? Bel dan gerust Jeffry Balk op telefoonnummer 06-82981330.
Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag je motivatie en cv uiterlijk op zondag 21 augustus 2022 via
het e-mailadres sollicitatie@stimenz.nl onder vermelding van vacaturenummer 202220.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 24 augustus a.s. in Putten.
Voor deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geworven. Interne kandidaten krijgen voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

