Word jij onze nieuwe collega?
Voor het stedelijk project Vrouw & Wijzer zijn wij per direct op zoek naar een

Sociaal cultureel werker met ondernemingszin

en organisatietalent

voor gemiddeld 30 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.
Voor het stedelijk project Vrouw & Wijzer zijn wij op zoek naar een ervaren Sociaal Cultureel Werker, met ervaring in het
coördineren van trainingen voor vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In het project Vrouw & Wijzer worden zij
begeleid en getraind, zodat zij zich sterker voelen op sociaal en economisch gebied om de stap te maken naar
(vrijwilligers)werk. Wij streven naar een verbindende en sluitende aanpak van activiteiten voor deze vrouwen.
Neem jij graag het initiatief en weet je draagvlak te creëren voor je ideeën dan is dit jouw baan !
Wat verwachten we van jou?
 Je gaat actief samenwerkingsverbanden aan in de stad Almere
 Je werkt aan een sluitende aanpak van activiteiten samen met het
team van vrijwilligers en trainers
 Aantoonbare ervaring op het gebied van re-integratie en
jobcoaching
 Kennis van de participatiewet, uitkeringswetten en regelgeving rond
werkervaringsplaatsen
 Je hebt ervaring in het coördineren van trainingen aan werkzoekende
vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt
 Actieve bijdrage aan een cultuur waarin de ontwikkeling van vrouwen
centraal staat
 Je bent een fijne samenwerkingspartner, die zichtbaar is binnen en
buiten De Schoor
 Je weet vrouwen, met name Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) op
weg te helpen naar (vrijwilligers)werk

Jouw profiel
 Relevant hbo-diploma
 Je toont betrokkenheid en je hebt het
samen-met-elkaar-er-voor-gaan gevoel
 Je geeft energie en hebt veel plezier in je
werk
 Je bent professioneel in je houding,
uitstraling en gedrag
 Je staat in verbinding met jezelf, je
deelnemers, collega’s en de Almeerse
samenleving
 Je creëert een veilige omgeving voor de
deelnemers

Wij bieden
Een prettige en sfeervolle werkomgeving, ruimte voor het zelfstandig invullen van de
functie in samenwerking en afstemming met je collega’s en partners in de stad.
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 Keuze Budget’ van circa 18% van je brutosalaris, welke je de mogelijkheid geeft
om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een vereiste. Aanstelling geschiedt in eerste instantie tot 31 december 2018,
met een mogelijkheid tot verlenging.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jet Brinker, projectmanager Wijk en Welzijn, tel.: 06-52420460 of via
brinker@deschoor.nl. Je schriftelijke motivatie, met cv, ontvangen wij graag vóór 5 maart a.s. via sollicitaties@deschoor.nl.
Gesprekken staan gepland op 7 en 14 maart 2018.

www.deschoor.nl/SCWv&w

