wijkwerker(s)
specialisatie Opbouwwerk
24-32 uur per week
De missie van de wijkteams is dat iedereen naar eigen kunnen mee doet in de samenleving, ongeacht zijn of haar
beperkingen en kunnen. In Almere zijn 16 wijkteams die decentraal de bewoners ondersteunen.
Je thuisbasis is het wijkteam, -hier en bij de mensen thuis– voer je vanuit een generalistische rol individuele gesprekken.
Je kijkt met het team hoe jullie de ondersteuningsvragen op kunnen pakken. Je betrekt hierbij de lokale overheid,
partnerorganisaties, lokale ondernemers en vrijwilligers. De vragen waar je mee te maken krijgt zijn divers,
denk bijvoorbeeld aan mensen met schulden, een verslaving, psychische of sociale problemen of een combinatie hiervan.
Vanuit het opbouwwerk werk je met bijvoorbeeld de ABCD aanpak of de presentiemethode. Je bent een meester in het
verbinden en enthousiasmeren 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 een opgeknapte speeltuin, het ondersteunen van bewonersverenigingen en het initiëren van
sociale activiteiten (in de openbare ruimte). Om dit alles in goede banen te leiden werk je projectmatig, procesmatig en
outreachend.
Wat breng je mee?

Relevant hbo– diploma (bij voorkeur Culturele en Maatschappelijke Vorming, Social Work)

Je hebt kennis van en ervaring met gebiedsgericht weken en hebt kennis van effectieve sociale interventies

Je beheerst netwerkstrategieën en beschikt over sociale vaardigheden

Je werkt constructief samen en denkt vanuit het belang van inwoners

Je bent flexibel inzetbaar

Je bent stressbestendig en kunt improviseren in crisissituaties
Waar kun je op rekenen?

Jaarcontract, met de intentie tot verlenging

Flexibele werktijden

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

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
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
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