VACATURE
Sociaal werker (m/v) met affiniteit kinderwerk
Stichting Welzijn Beverwijk
Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) is een lokale professionele organisatie voor
sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse
burger. Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn
de vier hoofdtaken van de stichting. Het doel hiervan is het welbevinden van de
Beverwijkse burgers. Zorgen dat de inwoners mee doen en mee kunnen doen in de
samenleving.
Bij SWB werken ongeveer 350 vrijwilligers en ruim 50 professionals. De stichting
beschikt over diverse locaties, te weten een buurthuis, een wijkcenturm, een
jongerencentrum en negen peutercentra.
Vacature
Bij de stichting is in verband met ziektevervanging een vacature voor de functie van

sociaal werker (M/V) met affiniteit kinderwerk
voor 14 uur per week
locatie Broekpolder
Taken
 Signaleren, zichtbaar zijn voor inwoners en organisaties die in de wijk actief
zijn en bij vindplaatsen, zoals school, buurthuis en huisartsenpraktijk.
 Uitvoeren van activiteiten t.b.v. kinderen in de basisschoolleeftijd.
 Je levert een bijdrage aan de verbinding in de wijk, je ontwikkelt je als ogen
en oren van de wijk, een echte netwerker die verbindingen tussen mensen
en/of organisaties legt. Dit doe je in nauwe samenwerking met de collega
sociaal werkers in team Broekpolder.
Competenties
 Je kunt je goed inleven in de situatie van een ander. Je kunt goed luisteren
en je beschikt over goede gespreksvaardigheden.
 Je beschikt over een brede deskundigheid (lichte professionele kennis en
competenties op breed terrein) én een breed handelingsrepertoire.
 Je bedenkt creatieve oplossingen, bent zichtbaar in de wijk en handelt pro
actief naar bewoner/s en teamleden (out of the box).
 Je bent in staat om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken.
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
 Je hebt lef, je durft stelling te nemen, je durft je uit te spreken en je kan
tegen positieve tegenspraak.
 Je kunt goed verbinden, zowel binnen het netwerk van de inwoners, de
vrijwilligers als binnen je eigen netwerk.
 Je houding is motiverend en enthousiasmerend richting de inwoners, de wijk
en de vrijwilligers teneinde diegene in diens kracht te zetten.
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Kennis en opleidingsniveau
 HBO werk- en denkniveau.
 Affiniteit met kinderwerk.
 Kennis van landelijke en lokale beleidsontwikkelingen.
 Kennis van wijkgericht werken.
 Kennis van de multiculturele samenleving.
 Kennis van vraaggericht werken.
 Kennis van projectmatig werken.
Beschikbaarheid
 14 uur per week.
 Werkdagen zijn woensdag en donderdag.
 Flexibele inzet tijdens schoolvakanties.
 Indiensttreding met onmiddellijke ingang.
Plaats in de organisatie
De aan te stellen medewerker maakt deel uit van het team Broekpolder waar
inhoudelijke aansturing is vanuit collega organisatie Welschap Welzijn Heemskerk.
Hierarchisch val je onder de manager van Stichting Welzijn Beverwijk.
Geboden
 De aanstelling vindt plaats op basis van de CAO Sociaal Werk in de functie
Sociaal Cultureel Werker 3 (schaal 8).
 De aanstelling van 14 uur per week betreft ziektevervanging.
 Een uitdagende functie.
 Bekwame en ervaren collega’s.
 Een prettige werkomgeving.
Informatie en sollicitatie
Informatie over de functie is verkrijgbaar bij Carolina van der Aa (manager
agogische diensten) bereikbaar via 0251-300323 of vanderaa@welzijnswb.nl.
Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 27 september 2019 in het bezit te zijn van
Carolina van der Aa, p/a SWB, Postbus 199, 1940 AD Beverwijk of per e-mail
vanderaa@welzijnswb.nl.
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