
 

Stichting Welzijn Stede Broec is een jonge ondernemende organisatie die in brede zin cliënten 
ondersteunt (senioren, volwassenen, jeugdigen en hun ouders) om de zelfredzaamheid te  
versterken en hun eigen netwerk daarbij in te zetten. De stichting opereert in het sociaal domein 
(maatschappelijke dienstverlening, welzijn, jeugdzorg en sociaal cultureel werk). 

Voor onze locatie ‘Maatschappelijke Dienstverlening’ zijn wij op zoek naar een ervaren en 
enthousiaste collega 

MEDEWERKER WIJKTEAM 

Zie jij het als een uitdaging om de dienstverlening in het algemeen, maar in het bijzonder om ‘er op 
af te gaan’ en om dit lokaal vorm te geven, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Beschik jij over? 

• Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een hulpverleningsplan. 

• Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten. 

• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de 
leefomgeving. 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van plannen en 
het schrijven en bijhouden van rapportages en registratiesystemen. 

• Probleemoplossend vermogen. 

• De vaardigheden rondom ambulante begeleiding. 

• Interesse en kennis voor wat betreft de financiële kant en multi problematiek binnen de 
volwassen caseload. 

• De vaardigheden rondom ambulante begeleiding. 

• Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties. 

Herken jij jezelf? 

Wij zoeken een betrokken medewerker met: 

• HBO werk-denkniveau, afgeronde relevante HBO opleiding Maatschappelijk Werk. 

• Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen. 

• Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij. 

• Affiniteit met de doelgroep psychiatrie en multi-problematiek. 

• Ervaring met het cliëntvolgsysteem Regas. Handigheid met computerprogramma’s, zoals 
Outlook, Word, Excel.  

• In het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

• Verplichte Beroepsregistratie (Registerplein/ SKJ) of mogelijkheid tot registratie. 
 
Ons aanbod: 
Deze functie volgt het profiel van maatschappelijk dienstverlener B binnen onze organisatie. Je komt 
te werken in een gezellig team bij een organisatie waar de lijnen kort zijn. Conform de CAO Sociaal 
Werk is deze functie ingeschaald in schaal 8 maximaal € 3.864,00 bruto per maand bij een fulltime 
dienstverband en 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Het betreft een dienstverband van 
minimaal 24 uur per week voor de duur van maximaal 1 jaar met mogelijk uitzicht op een vaste 
aanstelling. 

We horen graag van je! 

E-mail je motivatiebrief en cv naar c.hageman@welzijnstedebroec.nl. De sluitingsdatum van de 
procedure is zondag 20 september a.s. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 25 
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september a.s. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne Kok, teamleider, telnr. 
06-57346803. 

Kijk voor meer informatie over deze vacature en het functieprofiel op: 
www.welzijnstedebroec.nl 
www.jcinventas.nl 
www.tstadsplein.nl 

http://www.tstadsplein.nl/

