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 en actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt!
Wij zoeken per 1 februari 2022, of eerder, een enthousiaste en ervaren collega voor de functie
Jeugdmaatschappelijk werker
Sociaal Werker - Jeugd
24 uur per week
Standplaats Ede
Wie zijn wij?
Je maakt deel uit van het CJG in Ede, waar sinds 2013 met Vindplaatsgerichte Teams op
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen wordt gewerkt. Het CJG ondersteunt
ouders/verzorgers, jeugdigen (0 tot 23 jaar) en professionals op het gebied van gezond opgroeien en
opvoeden. De Jeugdmaatschappelijk werker bevordert verbinding in de wijk, geeft groepswerk en biedt
daarnaast korte begeleiding aan gezinnen en jeugdigen. Hij/zij geeft informatie en advies en speelt goed
in op veelvoorkomende vragen en ontwikkelingen door preventieve (collectieve) activiteiten te
organiseren. Ouders en jeugdigen krijgen ‘een duwtje in de rug’ en kunnen het daarna weer zelf. Het
stimuleren van de inzet van het netwerk en de kracht van de wijk zijn speerpunten van het CJG.
Wat ga je doen?
• Je ondersteunt ouders/verzorgers, jeugdigen en professionals op het gebied van gezond
opgroeien en opvoeden en biedt hierbij korte begeleiding aan gezinnen en jeugdigen.
• Je speelt in op veelvoorkomende vragen en ontwikkelingen met o.a. preventieve (collectieve)
activiteiten en werkt aan verbinding in de wijken.
• Je bent aanspreekpunt voor de voorschoolse voorzieningen en hebt affiniteit met de doelgroep
0 tot 4 jaar. Je bent preventief aanwezig en zorgt dat er een fijne samenwerking
ontstaat/onderhouden wordt tussen het CJG en de voorschoolse voorzieningen.
• Je sluit aan bij gesprekken met ouders en bent betrokken bij themabijeenkomsten.
• Je werkt samen met collega’s en ontwikkelt creatieve en vernieuwende aanpakken in het kader
van de pedagogische civil society.
Wie ben jij?
• Je beschikt over een relevante HBO opleiding.
• Je hebt meerjarige ervaring in een soortgelijke rol.
• Je hebt kennis van- en affiniteit met:
▪ gezondheids- en ontwikkeling bevorderende factoren t.a.v. jeugd, en in het
bijzonder 0 tot 4-jarigen
▪ het samenspel tussen verschillende (groepen) burgers en professionele organisaties/
de gemeente.
• Je werkt outreachend en gelooft in de kracht van preventief werken.
• Je bent geregistreerd in het kwaliteitsregister (SKJ).
Daarnaast ben je goed in communiceren en motiveren, creatief en innovatief in je aanpak. Je kan
zaken relativeren, bent ondernemend, enthousiast en stressbestendig.

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 o.b.v. een 36-urige werkweek) 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 Hannah van der Stouw (Sociaal werker) op 06-23304657.
Solliciteren? Graag ontvangen wij jouw korte motivatie en CV onder vermelding van vacaturenummer
2021034 via sollicitatie@stimenz.nl. Solliciteren kan tot 6 december 2021. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats in week 50/51.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

