Vacature

Twee Sociaal Werkers in én met de Buurt
Voor totaal 40 uur per week

Wie zijn wij?
Pluspunt, welzijnsinstelling voor Zandvoort, wil dat het goed wonen en leven is in Zandvoort voor
iedereen. Pluspunt hanteert de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, zoals ontwikkeld door
Machteld Huber. Meer dan 250 vrijwilligers en bijna 20 medewerkers van Pluspunt zijn continu op
zoek naar manieren om hun werk nog beter en effectiever uit te voeren. Innovatie is voor ons een
permanent gegeven. Daarbij zoeken we voortdurend partners in de Zandvoortse samenleving en
daarbuiten.
Wie ben jij?
De professional die we zoeken, is een verbinder van mogelijkheden, heeft kennis van interventies bij
eenzaamheid, heeft ervaring in werken met kwetsbare inwoners waaronder senioren, heeft ruime
ervaring in projectmatig werken én het werken met vrijwilligers.
Wat ga je doen?
Je ondersteunt en coacht kwetsbare, vaak oudere inwoners en hun mantelzorgers. Je gaat de
uitgangspunten van Positieve Gezondheid praktisch invullen.
Je hebt oog voor nieuwe mogelijkheden en aanpakken van activiteiten in samenwerking met andere
partijen. Dit weet je om te zetten in projectplannen en zonodig aanvragen bij financiers.
Je bent in staat om een netwerk van zorgaanbieders, eerstelijnswerkers en andere relevante partijen
te onderhouden en te versterken. Je levert een bijdrage aan het optimaal laten functioneren van
wijksteunpunten. Je legt contacten in de buurten en straten van Zandvoort, pikt de relevante
signalen op en geeft daaraan een effectief vervolg.
Wat vragen wij van jou?
-

Je hebt strategisch inzicht en kunt er naar handelen
Je hebt ervaring met het ontwikkelen en aansturen van projecten
Je kunt goed leiding geven aan (groepen) vrijwilligers
Je hebt kennis en inzicht in relevante ontwikkelingen op het gebied van welzijn

-

Je bent in staat om contacten met samenwerkingspartners verder uit te bouwen
Je hebt financieel inzicht
Je hebt een afgeronde, relevante HBO opleiding of hebt de opleiding bijna afgerond
Je denkt in oplossingen en kunt improviseren
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken

Arbeidsvoorwaarden
De inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk. Het betreft een tijdelijke aanstelling van een
jaar met uitzicht op verlenging.
Wat hebben wij te bieden?
Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige baan in een enthousiast team. In een interessante
werkomgeving in het sociale domein, waar je mede vorm aan geeft. We bieden je een
arbeidsoverkomst aan voor de duur van een jaar.
Contactinformatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nathalie Lindeboom
n.lindeboom@pluspuntzandvoort.nl 023-5740330 of 06-55138396
Enthousiast?
Heb je belangstelling voor deze functies? Stuur dan voor 21 maart je cv, een korte motivatie en voor
hoeveel uren je opteert naar a.rechterschot@pluspuntzandvoort.nl

