Opbouwwerker Almere
gespecialiseerd in Integrale Straataanpak
12-24 uur per week
Als je het woon- en leefplezier van Almeerders wilt verbeteren, moet je weten wat er achter de voordeur speelt.
Met deze gedachte hebben de gemeente, woningbouwcorporaties en welzijnsorganisatie De Schoor de zogenoemde
Integrale Straataanpak bedacht. Deze wordt sinds 2015 jaarlijks in een specifiek deel van een wijk uitgevoerd.
Met enkele tientallen gezinnen wordt intensief gesproken over hun leefsituatie.
De Integrale Straat Aanpak wil concrete en zichtbare resultaten boeken voor bewoners die dat nodig hebben en verbindt
sociale problematiek met ruimtelijke vraagstukken of voorzieningen op wijkniveau.
Samen met de gemeente, woningbouwcorporatie en politie worden de straten bepaald waar de aanpak plaats vindt. Je
bezoekt de woning samen met een beheerder van de woningbouw. Terwijl de beheerder de woning naloopt,
voer jij als opbouwwerker een gesprek met de bewoners over de woonbeleving (in de buurt). Je signaleert knelpunten en
kansen en lost individuele vragen op met collectieve oplossingen. Een voorbeeld kan zijn dat jij als opbouwwerker met
bewoners in gesprek raakt over werk en inkomen. Met als resultaat dat de bewoners actief zijn in vrijwilligerswerk of een
werktraject zijn gestart. Een ander voorbeeld is dat jij als opbouwwerker bewustwording creëert, om zorg te dragen voor
het versterken van een sociaal netwerk, met als resultaat buren koken voor en met elkaar. Om dit alles in goede banen te
leiden werk jij projectmatig, procesmatig en outreachend.
Het betreft een projectopdracht van 9 maanden, met als ingangsdatum 1 augustus of 1 september.
Wij zoeken 1 collega voor 24 uur per week of 2 collega’s met ieder een contract van 12 uur per week.
Wat breng je mee?

Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding (bij voorkeur CMV of Social Work)

Je hebt ervaring als opbouwwerker en kennis van effectieve sociale interventies

Je beheerst netwerkstrategieën en bent een verbinder met aantoonbare communicatieve en sociale vaardigheden

Bereid zijn om incidenteel in de weekenden te werken

Een rijbewijs kan handig zijn, is geen must
Waar kun je op rekenen?

De functie is ingedeeld in schaal 8, het salaris min € 2544,- en max € 3624,-bruto per maand bij 36 uur per week

Flexibele werktijden

Cao Sociaal Werk en deze kent o.a. een individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris
Wat je nog wil weten:

Voor meer informatie kun je bellen met Elien de Heij teamleider Opbouwwerk op 06-42741971, mail je sollicitatie
naar sollicitaties@deschoor.nl

Er is sprake van een doorlopend selectieproces, de vacature sluit bij het vinden van de geschikte kandidaat

Een VOG is verplicht voor al onze medewerkers; deze vragen we samen met je aan
Bedrijfsprofiel
Werken bij de Schoor betekent werken bij en voor een grote dynamische welzijnsorganisatie in Almere.
Met circa 300 collega's en 1200 vrijwilligers zetten wij ons in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad
onder het motto: Meedoen in Almere.

De vacature wordt gelijktijdig in – en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang

vacaturenummer 2019.06

Publicatiedatum 15 mei 2019

