opbouwwerker team Wijk en Welzijn
32 uur per week

Als opbouwwerker is de wijk jouw omgeving en ga jij erop af. Je bent een meester in het verbinden van mensen en
ondersteunt hen in het vinden van hun eigen veerkracht. Je signaleert knelpunten en benut kansen en gaat zelfstandig aan
de slag om het opbouwwerk binnen jouw wijk neer te zetten. Met bijvoorbeeld als resultaat en opgeknapte speeltuin,
het ondersteunen van bewonersverenigingen en het initiëren van sociale activiteiten (in de openbare ruimte).
Daarnaast houd je je bezig met het versterken en sterk houden van het sociale netwerk van mensen en de wijk.
Je hebt een ondernemende houding en kunt ook netwerken en verbindingen leggen met organisaties en partners.
Je werkt met bijvoorbeeld de ABCD of de presentiemethode. Je bent in staat om een gebiedsanalyse te maken en deze
om te zetten naar een integrale wijkaanpak.
Wat breng je mee?

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

Het hebben van aantoonbare werkervaring is een pre

Je hebt kennis van effectieve sociale interventies of bent bereid je hierin te ontwikkelen
Wat vragen we van jou?

Je bent een sociaal ondernemer, een verbinder en beheerst netwerkstrategieën

Je werkt project—en procesmatig
Waar kun je op rekenen?

Jaarcontract per augustus 2019, met de intentie tot verlenging

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

Flexibele werktijden

Je treft een werkgever die met je meedenkt in je eigen (loopbaan)ontwikkeling

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

Een sociale en prettige werkomgeving

Een uitdagende en zelfstandige baan bij een organisatie, die zich inzet voor het welzijn van alle inwoners van
Almere
Wat je nog wil weten:

Voor meer informatie kun je bellen met Elien de Heij, teamleider Opbouwwerk, 06-42741971

Er is sprake van een doorlopend werving en selectieproces, bij voldoende geschikte kandidaten wordt de vacature
gesloten
Bedrijfsinformatie
Werken bij de Schoor betekent werken bij en voor een grote 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.
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