Sociaal Werk Oldambt is een welzijnsorganisatie in de gemeente Oldambt. Zij maakt zich
sterk voor de bewoners in wijken en dorpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, jeugd
en participatie (meedoen in de samenleving). De organisatie maakt deel uit van Tinten.
Door professionals en maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden,
te ondersteunen en te faciliteren brengt Tinten inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet
ieder voor zich, maar samen. Als werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale
kleur. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.

Sociaal Werk Oldambt is op zoek naar een enthousiaste en innovatieve

Buurtwerker met specialisatie opbouwwerk (m/v)
Voor 28-32 uur per week

Functieomschrijving
De buurtwerker met specialisatie opbouwwerk werkt vanuit een gebiedsteam en richt zich
op versterken van sociale cohesie in buurten en dorpen. De buurtwerker ondersteunt
inwoners bij sociale en fysieke vraagstukken, stimuleert bewonersinitiatieven, koppelt
(zorg)vragen aan vrijwillige maatschappelijke inzet en onderhoudt contacten met
vrijwilligers. De buurtwerker denkt in mogelijkheden, creëert kansen en durft ‘out of the
box’ te denken.

De standplaats van de functie is Winschoten.

Taken


Versterken van de eigen kracht en zelfregie van zowel groepen als van individuele
bewoners.



Stimuleert bewoners om een bijdrage te leveren aan leefbaarheid, sociale cohesie
en zorg voor elkaar in de eigen woonomgeving.



Leggen van verbindingen tussen organisaties en het versterken van sociale
netwerken.



Signalen, wensen en aandachtspunten omzetten naar innoverende activiteiten en
diensten.



Het werven van vrijwilligers en het onderhouden van contact met vrijwilligers en –
organisaties.



Het (mee)ontwikkelen van dorpsvisies, wijkanalyses of buurtplannen.



Werkt samen met andere organisaties en de gebiedsregisseur van de gemeente
Oldambt samenwerkend vanuit een taakvolwassen gebiedsteam waarin eigen
expertise wordt ingezet ten behoeve van teamprestatie met verantwoordelijkheid
voor een of meerdere teamtaken

Wij vragen


Een afgeronde op de functie gerichte HBO-opleiding met enkele jaren ervaring.



Kennis en inzicht van samenlevingsopbouw, welzijn nieuwe stijl en
participatiesamenleving.



Projectmatige, outreachende en resultaatgerichte manier van werken.



Een enthousiaste collega die zowel zelfstandig als in teamverband functioneert en
bereid is om ’s avonds te werken.



Het bezit van rijbewijs en auto.

Wij bieden


Een zelfstandige, uitdagende functie, waarin je mogelijkheden hebt om je te
ontwikkelen en te ontplooien, in een prettige werksfeer.



Een dienstverband voor de duur van een jaar.



Een salaris conform CAO Sociaal Werk in schaal 8 (€ 2.544 - € 3624 bij een fulltime
dienstverband).

Contact
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Jannie Dekker. Meewerkend
leidinggevende op 06-36537708. Wanneer je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 24 maart
2019 een motivatiebrief met CV naar Sociaal Werk Oldambt t.a.v. Anna Jacobs, via
a.jacobs@sociaalwerkoldambt.nl.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 14.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

