Stichting Welzijn Bergen (NH) zoekt, in verband met het vertrek van een van onze
medewerkers, op korte termijn een

sociaal werker opbouwwerk
Wie zijn wij
De SWB is een brede welzijnsorganisatie in de gemeenten Bergen (NH) en
Uitgeest. Kijk voor een uitgebreid beeld over onze organisatie op onze website
www.welzijnbergen.nl. Onze organisatie kent 24 betaalde krachten en ruim 700
vrijwilligers.
Wie ben jij
Je wordt namens de SWB lid van het sociaal team Schoorl en werkt daar samen
met collega’s uit diverse disciplines. Je bent enerzijds in staat op cliëntniveau vraag
verhelderende gesprekken te voeren en deel te nemen aan casuïstiek overleg;
anderzijds weet je vanuit je kennis van opbouwwerkmethoden de slag te maken
naar (het ontwikkelen van) collectieve voorzieningen, wijkgericht werken en het
verbinden van formele en informele zorg.
Naast de directe uren die je hebt als lid van het sociaal team Schoorl zetten we je
(samen met een aantal collega’s) in als welzijnscoach. Hierbij richt je je op het
versterken van de sociale cohesie en je werkt aan de leefbaarheid en
netwerkversterking in de wijken van Bergen, Egmond en Schoorl, die samen de
gemeente Bergen vormen.
Naast je specialisme als opbouwwerker, ben je ook de generalist die beschikbaar is
voor individuele vragen en ideeën over wonen, welzijn en zorginzet vanuit de WMO.
Je zet daarbij in op preventief handelen waardoor er minder zware/dure zorg hoeft
te worden ingezet. Voor je collega’s ben je de brug van hulpverlening naar het
vormgeven van collectieve programma’s en arrangementen in de preventieve sfeer.
Kortom: de bent de veelzijdige persoon die een actieve bijdrage levert aan de
transformatie van het sociaal domein.

Om tot een goede uitoefening van deze functie te kunnen komen, denken
wij dat je:







Een passende HBO opleiding moet hebben afgerond;
Moet beschikken over een brede werkervaring;
Een pioniersmentaliteit en een oplossingsgerichte houding moet hebben;
Beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer;
Computervaardig bent (Office-pakket en registratiesystemen);
Zelfstandig kan werken en niet bang bent om buiten de gebaande paden te
treden.

Wat bieden wij:








Werken in een van de mooiste gemeenten van Nederland;
Een aanstelling voor rond de 20 uur per week bij de SWB. Opname in het
team ouderenwerk;
Een aanstelling voor 1 jaar, waarbij we uitgaan van verlenging;
Een salaris in schaal 8. De CAO Sociaal Werk is van toepassing. Bovenop je
bruto salaris ontvang je een Individueel Keuze Pakket van ongeveer 18% van
je salaris;
Opname in Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW);
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals veel vrijheid in waar en
wanneer je je uren maakt.

Heb je interesse?
Schrijf dan een gemotiveerde sollicitatie met CV en stuur deze uiterlijk 5 oktober
2018 naar: Jeanette Hendriks(coördinator ouderenwerk):
j.hendriks@welzijnbergen.nl
De gesprekken zijn gepland vanaf 10 oktober.
Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met:
directie@welzijnbergen.nl

