Welzijn Putten heeft per direct een vacature voor een:

Sociaal Werker voor 24-30 uur per week
20 uur regulier en daarnaast
4-10 uur voor de duur van een project “de Verschilmakers” (max 3 jaar)
Wie zijn we?
Welzijn Putten beweegt mensen om mee te doen en ondersteunt de inwoners van Putten om de
weg te vinden naar een plek in de samenleving. Welzijn Putten is een organisatie waar iedereen
altijd aan kan kloppen, een onafhankelijk aanspreekpunt. Welzijn Putten denkt mee met
inwoners en andere partijen en verbindt mensen en organisaties.
Je bent van betekenis door
• Het coördineren en organiseren van de hulpdienst.
•

Het organiseren, uitvoeren en evalueren van de mantelzorgwaardering.

•

Het verzorgen van aanvragen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Sam& Putten.

•

Het ondersteunen van inwoners via “Wegwijs in Welzijn”.

•

Bijdragen aan nog te bepalen projecten en diensten van Welzijn Putten.

•

Bijdragen aan het Project “de Verschilmakers” waar we met jongeren onderzoeken op
welke manier we ze kunnen binden aan vrijwilligerswerk en hoe organisaties hun
vrijwilligersbestand kunnen verjongen.

Wie zoeken we?
Je bent een Jong Professional Mbo+ of HBO werk en denk niveau.
Je bent en hebt een enthousiaste, positieve en vooral toegankelijke persoonlijkheid.
Je kan goed afstemmen op en communiceren met inwoners met diverse achtergronden.
Je hebt een proactieve, praktische en creatieve instelling.
Je bent flexibel inzetbaar (4 a 5 dagen per week beschikbaar).
Je hebt een stevige persoonlijkheid en kan ook nee zeggen als het moet.
Je werkt graag met vrijwilligers.
Je hebt goede administratieve vaardigheden.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een enthousiast team en een veranderende beroepsomgeving.
Een dienstverband van 24-30 uur.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO sociaal werk.

Heb je Interesse?
Motivatie en C.V. kunt u naar info@welzijnputten.nl.
Voor aanvullende informatie kan je contact opnemen met Kees Paap of Monique Steunenberg
van Welzijn Putten via telefoonnummer: 0341-357078.
Als zich een geschikte kandidaat meldt sluiten we de vacature.

