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

Gezinscoach (m/v)
Voor 24 uur tot 28 uur per week

Functieomschrijving
Het doel van de functie is hulp te verlenen aan multi-problem gezinnen die op veel terreinen
problemen hebben. De gezinscoach werkt vanuit verschillende perspectieven, o.a. het gezin,
de maatschappij en de hulpverlening, vanuit het principe één gezin, één plan. De
werkzaamheden bestaan uit het bieden van praktische hulpverlening in gezinnen in het
voorliggend veld op het gebied van o.a. zelfzorg, financiën, opvoeding en huishouding. Het
leren van sociale vaardigheden aan gezinnen om contacten te leggen en te onderhouden.
Het hebben van een initiërende en regisserende rol in het geheel van de op de cliënt
betrokken ondersteuning en instanties. Cliëntregistratie en dossiervorming maken tevens
deel uit van de functie. De gezinscoach biedt ondersteuning aan gezinnen met complexe
meervoudige problematiek. Er wordt intensieve ondersteuning geboden in drie maanden
met een mogelijkheid tot verlenging. Er wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte en
systeemgerichte basisattitude. De gezinscoach wordt onder andere ingezet in gezinnen waar
kinderen aanwezig zijn van wie de ontwikkeling en/of veiligheid bedreigd wordt.
De standplaats van de functie is Winschoten.

Wij vragen


Een voltooide Hbo-opleiding maatschappelijk werk of SPH



Ervaring als uitvoerend hulpverlener, waarbij ervaring vanuit een systeemgerichte
aanpak en kennis van multiproblematiek een vereiste is



Affiniteit met gezinsproblematiek en outreachende hulpverlening;



Professionaliteit



Daadkracht en transparantie



Pro activiteit

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 mailen met Catharina Veentjer
c.veentjer@sociaalwerkoldambt.nl of bellen op telefoonnummer 06-57475827.

Wanneer je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 21 januari 2019 een motivatiebrief met CV
naar Sociaal Werk Oldambt t.a.v. Anna Jacobs, via a.jacobs@sociaalwerkoldambt.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 5.

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

