Sociaal Werk Oldambt is een welzijnsorganisatie in de gemeente Oldambt. SWO 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 SWO 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 per 1 mei in verband met zwangerschapsverlof op zoek naar

Jeugdmaatschappelijk werker (m/v)
voor 24 uur per week

Functieomschrijving
Een jeugdmaatschappelijk werker ondersteunt, adviseert en coacht jongeren op
verschillende levensgebieden, zodat de jongere zich na beëindiging van het contact (weer)
als zelfstandig persoon verder kan ontwikkelen. We doen dit met de naaste omgeving en/of
school. We werken vanuit eigen kracht en een oplossingsgerichte benadering. Je bent
laagdrempelig, outreachend en gaat uit van mogelijkheden.
Een jeugdmaatschappelijk werker:


Kijkt met een brede blik naar de jongere via een oplossingsgerichte benadering;



Verricht concrete (crisis)interventies



Onderhoudt contact met andere disciplines en organisaties in het kader van de
hulpverlening



Neemt deel aan relevante zorg overleggen



Rapporteert en registreert cliëntgegevens in het registratiesysteem



Stelt samen met de jongere een ondersteuningsplan op



Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid, waarbij de jongere de regie
houdt



Is zich bewust wanneer er afgeschaald of opgeschaald moet worden

De standplaats van de functie is Winschoten.

Wij vragen


Afgeronde HBO opleiding maatschappelijk werk, of sociaal werk, aangevuld met
aantoonbare trainingen op het gebied van jeugd en jongeren



Kennis van en ervaring met jeugdhulpverlening



Sociale en coachende vaardigheden voor het geven van begeleiding, het motiveren
en stimuleren van jongere, ouders en school en het onderhouden van intensieve
contacten met de leefomgeving van het kind



Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven
en bijhouden van rapporten en registratiesystemen



Outreachende instelling



In bezit van een rijbewijs en auto



Een SKJ registratie

Wij bieden


Een cultuur en organisatiestructuur met ruimte voor ontwikkeling van jouw talenten



Een salaris conform schaal 8 van de CAO Sociaal Werk (€ 2.544 - € 3.624 bruto bij
een 36-urige werkweek)



Een tijdelijk dienstverband voor de duur van de vervanging.

Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je contact opnemen met Catharina
Veentjer, leidinggevende c.veentjer@sociaalwerkoldambt.nl, 0657475827.

Geïnteresseerd geraakt in deze uitdagende functie? Stuur dan je motivatie met CV uiterlijk
zondag 24 maart 2019 naar mevr. A Jacobs, via a.jacobs@sociaalwerkoldambt.nl

De gesprekken zullen plaats vinden in de eerste week van april.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

