Jouw drive? Verbinden, samenbrengen, stimuleren, grensverleggend werken
Jouw skills? Analyseren, netwerken, snel schakelen, knopen doorhakken
Ben jij dit dan komen wij graag in contact met jou!

Welsun heeft per direct plek voor twee

social workers
(2 keer 32 uur per week, standplaats Landgraaf)

Algemeen maatschappelijk werk en buurtopbouwwerk. Dat zijn de 2 aandachtsgebieden waarvoor
wij nieuwe collega’s zoeken.
Wat ga je doen?
Ga jij het liefst als algemeen maatschappelijk werker aan de slag? Dan help je burgers die
ondersteuning nodig hebben bij het oplossen of omgaan met bepaalde problemen, bijvoorbeeld in
hun privéleven of op het werk. Jouw taak is o.a. om burgers te helpen meer inzicht te krijgen in de
problemen die er spelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Of ben jij de verbinder die proactief
is in het leggen van contacten met de burgers en ketenpartners in het netwerk? Als
buurtopbouwwerker lever je namelijk samen met de ketenpartners een bijdrage aan het leefbaar
maken en houden van buurten. Je werkt daarbij graag op tijden die het meest effectief zijn, dus
wanneer het nodig is ook ’s avonds, in het weekend of tijdens feestdagen.
Wie zijn wij?
Welsun is een kleinschalige professionele organisatie voor welzijnswerk voor alle burgers in
Landgraaf. Wij onderscheiden ons door korte lijnen met burgers, het maatschappelijke middenveld
en ketenpartners. Wij bieden hulp en ondersteuning aan mensen in hun directe woon-en
leefomgeving. Binnen Welsun werken betrokken professionals en vrijwilligers allemaal op basis van
ons motto ‘voordoen, samendoen, zelf doen’. Wij ondersteunen en stimuleren burgers bij het
vinden van antwoorden op hun vragen en het aanpakken van problemen.

Wat bieden wij jou?
-

Onze medewerkers groeien met ons mee. We bieden je voldoende ruimte om je te
ontwikkelen;
Je werkt in een innovatief team;
Korte lijnen; je schakelt snel met de juiste persoon binnen en buiten onze organisatie;
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd tot en met eind december 2023.
Een prima salaris (cao Sociaal Werk, schaal 8), een goed pensioen en dito
arbeidsvoorwaarden.

Wat kan jij ons bieden?
-

Jij hebt jezelf al bewezen als professional én verbinder;
Jij hebt aantoonbare en relevante werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie;
We kunnen op jou rekenen en je staat stevig in je schoenen;
Knopen en verbinden; jij legt makkelijk contacten en verbindt netwerken;
Communicatieve vaardigheid; je verheldert met gemak vragen en behoeften;
Jouw nieuwsgierigheid maakt dat je je blijft ontwikkelen;
Kennis van hulpaanbod en methodieken;
Je bent op de hoogte van de huidige ontwikkelingen maar ook van actuele wet- en
regelgeving inzake het sociale domein.

Pas jij bij ons?
Ben je er van overtuigd dat wij een goede match zijn én in het bezit van een hbo-opleiding
Social Work? Vertel ons dan welke werkervaring jij hebt en waarom jij nou juist bij ons wil komen
werken. Stuur een korte motivatie met cv naar lydia.mestriner@welsun.nl. Solliciteren kan tot en
met 14 juni a.s.
De gesprekken vinden op maandag 20 juni en dinsdag 21 juni a.s. plaats tussen 9 uur –12 uur.
Noteer deze data alvast. Wie weet spreken we elkaar binnenkort!
Vragen?
Dan kun je contact opnemen met Mark Essers, Michelle Luyten of Rebecca Habets (via telefoonnummer 045-5323636). Voor de benoeming is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

