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. Dit doen wij met 180 medewerkers
en ruim 800 vrijwilligers onder het motto: Sociaal Werkt!
Wij zoeken per 1 januari a.s. een enthousiaste collega voor de functie;
Sociaal Werker - Jeugd
Meidenwerk & Jongerencoach
27 uur per week
Standplaats Apeldoorn
Wat ga je doen?
In deze uitdagende functie richt jij je op het meidenwerk én houd je je bezig met individuele jongeren
coaching in samenwerking met de jongerenwerkers.
In het meidenwerk staat het signaleren van en acteren op de wensen en behoeften centraal. Je werkt met
kwetsbare meiden in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar oud. Het meidenwerk bestaat uit het werken in
groepsverband, individuele ondersteuning en contacten op en met de verschillende scholen.
In je rol als jongerencoach signaleer je wensen en behoeften van jongeren. Samen met de jongeren vertaal
je deze wensen en behoeften in concrete doelen. Hierbij werk je veel samen met de jongerenwerkers.
In beide rollen is sociale netwerkversterking erg belangrijk en zoek je continue naar manieren om de
leefwereld van de jongere te versterken. Indien nodig verwijs je door naar andere instanties waarbij je de
jongere meeneemt in het proces.
Je werkt in een team van fijne collega’s waarbij het samenspel tussen jongeren, bewoners,
samenwerkingspartners en vrijwilligers centraal staat. De successen die je boekt betekenen het verschil
voor de jongeren zelf, maar net zo goed voor hun leefomgeving.
Wie ben jij?
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en je hebt een aantal jaren ervaring in het werken met
jongeren. Je maakt makkelijk contact met (risico)jongeren, hun leefwereld en hun systeemwereld. De
doelgroep houd je goed in beeld. Je versterkt de sociale competenties van jongeren. Daarbij ben je een
stevige gesprekspartner voor samenwerkingspartners. Bovendien vind je het geen probleem om op
onregelmatige tijden te werken.
Dit bieden wij
Stimenz valt onder de CAO Sociaal Werk. We bieden jou een jaarcontract met de intentie deze daarna
voort te zetten voor langere tijd. Jouw salaris valt in functieschaal 8 (deze loopt van
€ 2.712 tot € 3.864 op basis van 36 uur) en 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. Omdat Stimenz jouw ontwikkeling belangrijk vindt bieden wij naast de goede primaire
arbeidsvoorwaarden een loopbaanbudget en is er ruimte om je te oriënteren en ontwikkelen in het brede
sociaal werk domein. De werktijden worden in overleg vastgesteld.
Enthousiast?
Wil je meer informatie? Bel dan gerust Chris of Mariah beide werkzaam als Sociaal Werker met
aandachtsgebied Jeugd. Chris is te bereiken op +31 682050526 en Mariah kun je bellen op +31
630193212. Wil je direct solliciteren? Graag! Wij ontvangen dan graag van jou een korte motivatie en je CV
onder vermelding van vacaturenummer 2021033 via sollicitatie@stimenz.nl. Solliciteren kan tot uiterlijk 30
november 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 en/of 8 december 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

