PuurZuid is een open organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Wij denken in alle buurten en
wijken van Amsterdam-Zuid graag mee met bewoners en bieden wat ze wensen en nodig hebben. Dichtbij huis,
betrouwbaar en van goede kwaliteit.
Eén van de groepen bewoners waar wij onze pijlers op richten zijn de mantelzorgers. Zij die langdurig en intensief
zorgen voor een naaste. Een uitdagende groep om te bereiken en hele dankbare groep om mee te werken. Wil jij je
graag voor mantelzorgers inzetten? Dan hebben we goed nieuws voor je!
Wij zoeken namelijk per direct, voor 24-32 uur per week, een enthousiaste actieve collega:

Sociaal Werker met hart en specifieke aandacht
voor vragen van mensen in mantelzorgsituaties
Word jij blij van:







het opbouwen van een nieuw netwerk als er niemand is om mee samen te werken;
het outreachend benaderen van mantelzorgers en projectmatig werken;
het in kaart brengen van de zorgvrager en zijn/haar mantelzorgers;
het samen met de mantelzorger zoeken naar balans, nieuwe rolverdeling in relaties en nieuwe bezigheden
goede gesprekken en soms samen lekker praktisch bezig zijn
het bewerkstelligen van een goede samenwerking met familie, buren en zorgorganisaties

Dan is dit jouw kans op een baan binnen een leuke organisatie!
Onze nieuwe collega:





Heeft HBO werk- en denkniveau (HBO MWD of vergelijkbaar)
Is een netwerker, oplossingsgericht en in staat om mensen te activeren en te versterken
Is een competente collega die eigen afwegingen kan en durft te maken.
Werkt outreachend, kan tegen een stootje en vindt het leuk om out of the box te denken.

Wij bieden jou:







Een dynamische werkomgeving midden in de wijk binnen het stadsdeel Zuid;
Waar jij al je kennis en kunde kwijt kunt en tegelijkertijd verder kunt ontwikkelen;
Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van
€ 2.544,- en een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget; Lidmaatschap CultuurWerkt!;
Werktijden worden in overleg bepaald; wel zo prettig.

Reageren
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Wim Hogentoren, mobiel te bereiken op 06 – 1258 7999. Sollicitaties
graag per e-mail uiterlijk voor maandag 11 februari aan solliciteren@desocialemaatschap.nl.
Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

