Vacature
Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Burgers in ons
werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 200 medewerkers en ongeveer
900 vrijwilligers van Stimenz. Samen maken we werk van het vergroten van welbevinden, burger- en
buurtkracht. Dit doen we onder andere door sociale verbindingen tot stand te brengen in wijken,
buurten en dorpen, signalen te vertalen in nieuwe initiatieven of de weg te wijzen. Wij doen dit samen
met vrijwilligers en actieve burgers vanuit wederkerigheid en betrokkenheid.
Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Harderwijk,
Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum en Voorst. Daarnaast wordt voor diverse projecten en
enkele specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten.
Stimenz is maatschappelijk betrokken, ondernemend en onafhankelijk. Wij bieden een uitdagende
omgeving waarin je je als professional kunt ontwikkelen.
Ben je leergierig, zelfstandig, flexibel, ondernemend en maatschappelijk betrokken, heb je passende
ervaring en beschik je minimaal over een Hbo-diploma?

Wij zoeken voor het team in de gemeente Oldebroek een nieuwe collega:

Sociaal Werker (m/v)
Maatschappelijk Werk en Informele Ondersteuning
36 uur per week, standplaats Wezep / gemeente Oldebroek
Kern functie-inhoud
 Werken vanuit het Sociaal Team Oldebroek; van hieruit zichtbaar en herkenbaar zijn voor
inwoners van de gemeente Oldebroek, hun leefomgeving en netwerk en collega’s en
samenwerkingspartners van het Sociaal Team.
 Verkennen en in kaart brengen van behoeften, mogelijkheden, probleemoplossend vermogen
en motivatie van deze inwoners en hun leefomgeving.
 (Kortdurend) ondersteunen en hulp bieden aan deze inwoners zodat zij kunnen participeren in
de samenleving. Hierbij werk je samen met collega’s van het Sociaal Team en andere
relevante hulpverleners en organisaties.
 Opstellen en uitvoeren van integrale hulpverleningsplannen met nadrukkelijke inzet van eigen
mogelijkheden en netwerk van de inwoner
 Samenwerken met lokale vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers, mantelzorgers en het inzetten
van andere vormen van informele ondersteuning rondom (groepen) inwoners die hier baat bij
hebben.
 Het organiseren en ondersteunen van collectieve en/of buurtgerichte activiteiten en arrangementen zoals bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, trainingen, werkgroepen. Mensen
en organisaties verbinden rondom kwetsbare inwoners.
Functie-eisen
 HBO werk- en denkniveau (afgeronde sociaal-agogische HBO opleiding met een diploma)
aangevuld met twee jaar relevante en recente werkervaring.
 Vernieuwen en voorop lopen in het samen met anderen op creatieve wijze nieuwe, slimme
aanpakken ontwikkelen binnen de actuele ontwikkelingen in het sociale domein is jouw
tweede natuur.
 Je bent in staat om eventuele veiligheidsrisico's van betrokkenen (jeugdigen / jongeren /
kwetsbare ouderen) te beoordelen.







Je hebt kennis en ervaring met multi-problem casuïstiek
Je legt makkelijk contact 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 het Sociaal
Team. Je bent sensitief voor de verschillende belangen en kan daar rekening mee houden.
Je bent uitstekend in staat om in een dynamische en hectische context je werk zelfstandig
efficiënt en effectief te organiseren, je relativeert, bent ondernemend en enthousiast.
Ervaring met vrijwilligers, mantelzorgers en / of informele ondersteuners is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Stimenz biedt arbeidsvoorwaarden conform Cao Sociaal Werk. Er wordt in eerste instantie een
contract voor bepaalde tijd aangeboden voor de functie van Sociaal Werker met beroepsaccent
Maatschappelijk Werk. Het salaris is conform functieschaal 8 en wordt gebaseerd op je ervaring en
opleiding. Wij belonen niet alleen in salaris. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen.
Daarom krijg jij ruimte voor scholing en intervisie. De werkdagen worden in overleg met het team
vastgesteld. Je wordt te werk gesteld in de gemeente Oldebroek maar aangenomen voor het hele
werkgebied van de organisatie.

Enthousiast?
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie en voldoet aan het profiel, ontvangen wij graag je
motivatiebrief met CV o.v.v. vacaturenummer 2019005 uiterlijk op 21 februari 2019 a.s. via
sollicitatie@stimenz.nl.
Voor aanvullende informatie kun je terecht bij Marijke Kaper, Regiomanager, via telefoonnummer 0887846464.
De selectie gesprekken zijn gepland op dinsdagochtend 5 maart

Deze vacature wordt opengesteld voor interne en externe medewerkers, interne medewerkers krijgen
voorrang.

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

