Sedna is een welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen. 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.

Welzijnsorganisatie Sedna is per direct op zoek naar een

Buurtmaatschappelijk werker M/V
met expertise schuldhulpverlening
Voor 24 uur per week in gebied Emmen Oost

Functieomschrijving
De buurtmaatschappelijk werker maakt onderdeel uit van het gebiedsteam Emmen Oost.
Hij/ zij draagt bij aan de samenwerking in de buurten en dorpen van gebied Emmen Oost en
het oppakken van vragen en signalen in het voorliggend veld. Binnen de reguliere
werkzaamheden wordt er specifiek aandacht gegeven aan vragen rondom schulden,
financiën en regelingen.

De standplaats van de functie is Emmen.

Wij zoeken:
Iemand die kansen en uitdagingen ziet en hiermee aan de slag gaat. Ben jij die enthousiaste
collega die een echte toevoeging is op het bestaande team?

Wat zijn je taken als buurtmaatschappelijk werker:


Je verzamelt informatie over de inwoner met een hulpvraag en diens leefomgeving.
Daarnaast breng je het sociale netwerk in kaart en de mogelijkheden om de cliënt en
zijn of haar netwerk te versterken.



Je geeft adviezen en informatie over onderwerpen van algemene en zakelijke aard of
verwijst een vraag door naar andere interne of externe personen/instanties.



Je bent actief in het onderhouden van contacten met inwoners en ketenpartners die
kunnen bijdragen aan het realiseren van activiteiten.



Je activeert, coacht en stimuleert kwetsbare inwoners tot het nemen van
initiatieven, het vormgeven aan activiteiten en aangaan van veranderprocessen.



Indien nodig verwijs je cliënten in- en/of extern door.

Wat zijn je taken als lid van het gebiedsteam:


Je zet je expertise in ten behoeve van de teamprestaties



Passend bij je talenten ben je verantwoordelijk voor teamtaken, zoals bijvoorbeeld
PR-taken, aanmeldingen, budget



Je draagt actief bij in het vertalen van signalen en ontwikkelingen in
beleidsvoorstellen/werkplannen

Wij vragen


Een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk Werk/Sociaal Werk



Kennis van methodieken zoals: Mijn Positieve Gezondheid, ZRM, Sociale Netwerk
Versterking, Oplossingsgericht werken, outreachend werken, Signs of Safety



Ervaring met schuldenproblematiek, financiën en regelingen.



Kennis van verschillende doelgroepen



SKJ registratie of registerplein registratie of de bereidheid deze te halen



Een enthousiaste medewerker die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners



Een proactieve en daadkrachtige werkhouding



Een outreachende aanpak gericht op resultaten



Oog hebben voor signalering en positie durven nemen



Flexibiliteit



Zelfstandigheid



Reflecterend vermogen

Wij bieden


Een cultuur- en organisatiestructuur met ruimte voor ontwikkeling van jouw
talenten



Een arbeidsovereenkomst per direct tot en met 31 december 2019



Salariëring en rechtspositie conform de CAO Sociaal Werk. De functie van
buurtmaatschappelijk werker is gesalarieerd volgens salarisschaal 8



Volop ruimte voor vernieuwend ondernemen



Een super leuk en enthousiast team met collega’s die elkaar helpen de best
mogelijke oplossingen te bereiken.

Contact
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Cindy Bunschoten,
Leidinggevende via 06 52 50 17 40.
Wanneer je interesse hebt, stuur dan een sollicitatiebrief en CV voor uiterlijk 21 februari a.s.
naar Welzijnsorganisatie Sedna, t.a.v. Thea van Oostrum, via
t.vanoostrum@sednaemmen.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden in de eerste instantie plaats op donderdag 28 februari a.s.
in de ochtend.

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

