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 z.s.m. maar uiterlijk per 1 maart 2022 een enthousiaste
Sociaal Werker - Verenigingen en Vrijwilligers
MaS-makelaar
16 uur per week
Standplaats Apeldoorn
Wie zijn wij?
Apeldoorn Pakt Aan is een onderdeel van Stimenz en vormt het platform van alles rondom vrijwilligerswerk in
Apeldoorn. Ook leerlingen die een maatschappelijke stage (MaS) zoeken kunnen bij APA terecht. Door middel van
de maatschappelijke stage maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met vrijwilligerswerk. Als MaS
makelaar ondersteun je (vrijwilligers)organisaties bij het werven, plaatsen en begeleiden van MaS-leerlingen en
ondersteun je de scholen bij het organiseren van de MaS. De Maatschappelijke Stage is een
samenwerkingsverband tussen 10 middelbare scholen in Apeldoorn en Stimenz, waarbij de makelaarsfunctie wordt
uitgevoerd vanuit Apeldoorn Pakt Aan. Per schooljaar nemen ongeveer 1400 leerlingen deel aan de
Maatschappelijke Stage.
Wat ga je doen?
•
Scholen ondersteunen en begeleiden in het vormgeven van Maatschappelijke Stages op hun school;
•
Vrijwilligersorganisaties enthousiast maken (en houden) over het aanbieden van een Maatschappelijke Stage en
voorzien van informatie en advies;
•
Ondersteuning geven aan leerlingen, scholen voortgezet onderwijs en stage biedende (vrijwilligers)organisaties;
•
Maatschappelijke stages werven die aansluiten bij de doelgroep;
•
Leerlingen ondersteunen in het kiezen, zoeken en vinden van een passende stageplek
•
Leerlingen en scholen ondersteunen bij de registratie van hun stageplek en registratie van de uren.
•
Ondersteunen van (vrijwilligers)organisaties bij het plaatsen van stageplekken in de digitale vacaturebank.
•
Beheer en onderhoud van het digitale MaS systeem
Wie ben jij?
• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Sociaal Werk.
• 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 Stimenz.
• Je bent uitstekend in staat in een context van verandering je werk zelfstandig efficiënt en effectief te
organiseren, je relativeert, bent ondernemend en enthousiast.
• Je hebt goede communicatieve, administratieve en digitale vaardigheden.
• Je kunt je eigen activiteiten verbinden met de rest van de organisatie.
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 € 2.780 tot € 3.961 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 Soraya Doevendans contract coördinator op 06-22946088. Solliciteren?
Graag ontvangen wij van jou een korte motivatie en je CV onder vermelding van vacaturenummer 2021038 via
sollicitatie@stimenz.nl. Solliciteren kan tot uiterlijk 14 januari 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18
januari 2022.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

