Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn per 1 apil 2018 op zoek naar een

Opbouwwerker
voor 24-32 uur per week

De Schoor, Welzijn in Almere levert een bijdrage aan het welzijn van Almeerders, aan
sociale integratie en participatie en aan kwaliteit van leven en leefomgeving.
Zit het sociaal ondernemerschap in je bloed? Ben jij die creatieve ontwikkelaar die op jouw eigen bevlogen en
gepassioneerde wijze opbouwwerk neerzet? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken.
Als opbouwwerker richt je je op het versterken van de participatie, integratie en weerbaarheid van buurt- en wijkbewoners. Je
bent verantwoordelijk voor een integrale welzijnsaanpak. Je bent daar zichtbaar en pro-actief aanwezig, hebt een heldere kijk
op de verschillende groepen bewoners en hun behoeften en weet als geen ander zorgvragen te koppelen aan (vrijwillig)
maatschappelijke inzet. Je geeft -samen met je collega’s sociaal beheerders en/of sociaal cultureel werkers- een impuls aan
vernieuwende welzijnsdiensten. Je werkt in de wijk nauw samen met maatschappelijke partners.
Als opbouwwerker voer je o.a. onderstaande taken uit:
 Signaleren van wensen, behoeften, problemen en ambities in
de wijk (ogen en oren van de wijk zijn)
 Op basis van gebiedsanalyses de integrale wijkaanpak verder
ontwikkelen
 Burgers en maatschappelijke organisaties aan elkaar koppelen,
mobiliseren en inspireren om actief te worden in de wijk
 Inwoners en maatschappelijke organisaties vraaggericht ondersteunen bij de vormgeving van
projecten en activiteiten
 Sociale netwerken in de buurt (helpen) opbouwen én sterk houden
 Welzijnsdiensten opzetten die een antwoord kunnen zijn op de
WMO transities

Wat verwachten we van jou?
 Je bent een sociaal ondernemer en een verbinder
 Je hebt een afgeronde relevante Hbo-opleiding
(bij voorkeur CMV of Social Work)
 Je hebt kennis van en ervaring met gebiedsgericht werken en welzijn nieuwe stijl
 Je hebt kennis van effectieve sociale interventies
 Je werkt projectmatig en outreachend
 Je beheerst netwerkstrategieën
 Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden

Wat mag jij verwachten?
 Een uitdagende en zelfstandige baan bij een organisatie, die zich inzet voor het welzijn van
alle inwoners van Almere
 Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering
 Een sociale en prettige werkomgeving
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De
functie is ingedeeld in schaal 8. Het salaris bedraagt minimaal € 2.494,- en maximaal € 3.553,- bruto per maand, bij 36 uur. De
cao kent een individueel keuzebudget, ter hoogte van circa 18% van je bruto salaris. Dit budget geeft je de mogelijkheid om je
arbeidsvoorwaarden af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een
jaar en alleen als een Verklaring Omtrent het Gedrag kan worden overlegd. Interne sollicitanten met een onbepaalde tijd contract behouden hun onbepaalde tijd contract, tevens geldt er een terugkeergarantie.

Solliciteren: Nadere informatie kun je telefonisch inwinnen bij Erwin Koreman, teamleider op 06-22677719.
Je schriftelijke motivatie, met CV, ontvangen wij graag per e-mail. Stuur je reactie vóór 2 februari 2018 naar
p&o@deschoor.nl. Gesprekken staan gepland voor 7 of 8 februari a.s.

www.deschoor.nl/opbouwwerker

