Ben je een ervaren sociaal werker die eigenaarschap over eigen leven belangrijk vindt en dit bij
anderen stimuleert? Ben je op zoek naar een nieuwe baan met veel afwisseling in een omgeving
die volop in ontwikkeling is?
Dan zijn wij voor het Sociaal Team Vries op zoek naar jou!

Sociaal werker
Met specifieke expertise op het gebied van (O)GGZ
In de gemeente Tynaarlo zijn sociale teams de spil in het dorp voor hulp- en
ondersteuningsvragen van inwoners. In de teams is de volgende expertise aanwezig: WMO,
maatschappelijk werk, opbouwwerk en MEE-consulentschap. De ondersteuning is gericht op het
stimuleren en vergroten van zelfredzaamheid/ participatie van inwoners én het versterken van de
sociale cohesie in de dorpen. Voor jeugdwetzaken hebben we een Expertise Team Jeugd waar we
integraal mee samenwerken.
Waar bestaat het werk uit?
Je werkt vanuit je eigen expertise, signaleert breed en organiseert passende hulp in samenhang.
Preventief werken is voor alle teamleden onderdeel van het werk.
Voor deze functie kun je zowel een brede intake doen, kortdurende begeleiding geven,
outreachend werken als WMO indicaties stellen wanneer dit nodig blijkt. Samen met de inwoner
stel je een plan op met laagdrempelige oplossingen. Bij complexere problematiek blijf je
casusregisseur om te zorgen dat de ingezette hulp ook resultaat oplevert.
Als sociaal werker onderzoek je de vraag/wensen over onder meer: geld- en regelzaken,
zorgmijders, omgaan met psychiatrische ziektebeelden, mee willen doen in de samenleving,
echtscheidingen, burenruzies, enz. Het is van belang om goed bekend te raken met bestaande
sociale netwerken en initiatieven in Vries en nabije omgeving. Dit is nodig om verbindend en
preventief te kunnen werken.
Wie ben jij?









Een vakbekwame collega die stevig in zijn of haar schoenen staat
Je werkt resultaatgericht
Je bent flexibel ingesteld en hebt affiniteit met preventief werken
Je bent ontwikkelgericht
Je hebt humor en relativeringsvermogen
Je durft anderen professioneel aan te spreken en blijft in verbinding
Je kunt kordaat optreden als de situatie daar om vraagt
Je bent creatief in het vinden van maatwerkoplossingen



Je hebt een kernachtige stijl van rapporteren

Wat vragen we in ieder geval?





Een afgeronde relevante HBO-opleiding (bijv. Social Work en/of HBO-V) harde eis
Ruime ervaring op het gebied van sociaal werk (of SPV) met specifieke ervaring op het
gebied van (O)GGZ, schuldhulpverlening, voorkomen van uithuiszettingen
Affiniteit of interesse in WMO nieuwe stijl
Ervaring met regievoering over complexe hulpverleningstrajecten met meerdere partijen

Wat bieden we:





Een dienstverband van minimaal 32 tot maximaal 36 uur per week..
Een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren.
Salaris: het salaris is gebaseerd op schaal 8, cao Sociaal Werk maximaal € 3624 ,- bruto
bij 36 uur per week. Inpassing is afhankelijk van kennis en ervaring en wordt in overleg
bepaald.
Er zijn trainings- en bijscholingsmogelijkheden, een loopbaanbudget en een Individueel
Keuze Budget.

Overige Informatie:
Het maatschappelijk werk binnen Sociaal Team Tynaarlo wordt verzorgd door Trias. Je treedt
daarom in dienst bij deze organisatie. Trias is bestuurlijk gefuseerd met MJD en zijn samen
verbonden onder de naam Vlechter. De stichtingen zijn maatschappelijk ondernemende
organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam in Noord-Nederland.
De functionele aansturing in het dagelijks werk wordt verzorgd door de Gemeente Tynaarlo.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet waarbij interne kandidaten een
voorrangspositie hebben.
Een verklaring omtrent gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure.
Meer weten?
Neem dan contact op met Liesbeth Tieland, senior sociale teams, bereikbaar via 06-55245755 of
Geja van Gunst, senior sociale teams 06-11218783.
Reactie:
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan uiterlijk 25 juli 2019 je motivatiebrief en CV
naar hr@stichtingvlechter.nl.
De gesprekken vinden plaats op 1 augustus. Laat het ons weten wanneer je dan op vakantie bent.

