Maatschappelijk Welzijn Coevorden zoekt
een nieuwe collega!
Een Maatschappelijk Werker met ervaring
Functieomschrijving
Werk je graag met mensen aan het oplossen van hun probleem? Zie je in wijken en dorpen
kansen en mogelijkheden en wil je samen met bewoners en collega’s daar mee aan de
slag? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Werken bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden is uitdagend, afwisselend en geen dag is hetzelfde. Het doel van onze deskundige inzet is dat inwoners van de gemeente Coevorden naar
eigen kunnen meedoen in de samenleving. We werken aan versterking van zelf- en samenredzaamheid en aan sterke wijken en dorpen. We zetten in op informele en collectieve ondersteuning waar mogelijk. We werken vanuit vak teams en gebiedsteams. Inzet van maatschappelijk
werk is al jaren van vaste waarde in de gemeente Coevorden. Veel inwoners in nood weten
de weg naar onze organisatie te vinden voor het krijgen van hulp, ondersteuning en advies.
De nadruk van onze maatschappelijk werk inzet ligt op preventie; voorkomen dat het probleem nog erger wordt.
De functie
Je werkt in een vak team en gebiedsteam van werkers met verschillende specialismen (algemeen maatschappelijk werk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk en informele zorg, buurt sportcoaches, jongerenwerk). Samen met het vak team en gebiedsteam bedien je de hulpvragen.
De vragen waar je mee te maken krijgt zijn divers, denk bijvoorbeeld aan geven van informatie en advies en het bieden van hulp bij schulden, relatie vragen, opvoedingsvragen, psychische- of sociale problemen of een combinatie hiervan.
Wij vragen:
Je bent een initiatiefrijke collega met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Je bent
communicatief vaardig, legt snel verbindingen en werkt oplossingsgericht. Je beheerst netwerk strategieën, werkt methodisch en legt verbindingen in het keten netwerk.








Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding sociaal werk of maatschappelijk werk en
dienstverlening.
Werkervaring als algemeen maatschappelijk werker
Kennis van motiverende gespreksvoering en positieve gezondheid
Kennis en ervaring met gebiedsgericht werken en effectieve sociale interventies
Opstellen en methodisch uitvoeren van hulpverleningsplannen.
Opstarten, uitbreiden en onderhouden van contacten met netwerkpartners en daarmee
samenwerken.
Werken vanuit de vraag van de burger; analytisch vermogen voor het beoordelen van
signalen en hulpvragen en om samen met de bewoner een hulp plan van aanpak te
maken.






Opstellen en bijhouden van rapportages
(door)verwijzen naar passende hulpverlening waar jij dit niet kan bieden.
flexibel en je speelt gemakkelijk in op veranderingen
je bent stressbestendig en slagvaardig

Bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden kun je rekenen op








Een aanstelling van 24-32 uur
Na een jaarcontract de mogelijkheid tot het krijgen van een vast dienstverband.
schaal 8 salaris min € 2.712,- en max € 3.864,- bruto per maand bij 36 uur per week
Cao Sociaal Werk met een individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van
je bruto salaris, welke je kan besteden aan het kopen van extra verlof, het volgen van
persoonlijke scholing en/of het uitbetalen van extra salaris
een werkgever die met je meedenkt in je (loopbaan)ontwikkeling
een sociale en prettige werkomgeving

Enthousiast geworden?
Wij zijn dus op zoek naar een ervaren maatschappelijk werker met ingang van uiterlijk 1 september 2022. In je motivatiebrief beschrijf je waarom je geïnteresseerd bent in deze functie
We maken graag kennis met geschikte kandidaten. De vacature sluit bij voldoende geschikte
kandidaten. De vacature blijft openstaan totdat deze vervuld is.
Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Je werkt bij Maatschappelijk welzijn Coevorden, een innovatieve en dynamische welzijnsorganisatie in de gemeente Coevorden. Samen met circa 35 collega's en honderden vrijwilligers zet je je in voor (positieve) gezondheid en welzijn, bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de gemeente onder het motto: Samen, voorkomen, dichtbij, meedoen, verbinden.
Solliciteren?
Stuur je CV en motivatiebrief naar info@mwcoevorden.nl
Informatie kun je inwinnen bij Annelies Kampman, teamleider of Annelies Möhlmann directeur. Telefoon 085-2735256

