Maatschappelijk Werker M/V
32 uur per week
Voor ons team zijn wij op zoek naar een Maatschappelijk Werker. Ben jij die gedreven allroundmedewerker met onder andere affiniteit voor jeugd? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie
Welsun is er voor alle burgers van Landgraaf. Wij bieden professionele hulp en ondersteuning aan
mensen in hun directe woon- en leefomgeving. Binnen Welsun werken betrokken professionals en
vrijwilligers allemaal op basis van het motto: ‘voordoen, samendoen, zelf doen’. Het doel hiervan is om
de zelfredzaamheid en de eigen kracht in de huidige participatiesamenleving te vergroten, in goede
samenwerking en samenhang met onze ketenpartners. Voor meer informatie over wie wij zijn en wat
wij doen kun je kijken op onze website: www.welsun.nl.

Functieomschrijving
Het betreft een brede maatschappelijk werk-functie. Het uitvoeren van de hulpverleningstaken zijn
vooral gericht op het brede terrein van het sociale domein. Hierbij:
 leg en onderhoud je contact met cliënten, systeemleden en ketenpartners
 analyseer en behartig je de belangen van cliënten
 voer je hulpverlening en begeleiding uit
 heb je een actieve inbreng in het multidisciplinaire team
 wordt een grote mate van flexibiliteit, initiatief, zelfstandigheid en samenwerkingsbereidheid van
je verwacht
 ontvang je een salaris conform de CAO Sociaal Werk/Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening (schaal 8).

Functie-eisen







Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO Social Work of een vergelijkbare opleiding
Je bent beschikbaar voor 32 uur per week
Je bent breed inzetbaar in het sociale domein
Je bent in het bezit van rijbewijs B en een eigen auto
Je bent assertief en niet bang om de handen uit de mouwen te steken
Je beschikt over voldoende kennis en inzicht ten aanzien van hulpverleningsvraagstukken en
-methodieken

Contact en informatie
Je kunt je belangstelling zo spoedig mogelijk maar uiterlijk tot en met 1 april 2019 kenbaar maken door
middel van en CV en motivatiebrief te mailen naar wim.vanderbroeck@welsun.nl (directiesecretaris).
Vragen over de vacature kunnen gesteld worden aan Wim van der Broeck via het telefoonnummer 045
– 532 36 36.

