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.

Welzijnsorganisatie Sedna is per direct op zoek naar een enthousiaste

Buurtmaatschappelijk werker
met aandachtsgebied jeugd en basisonderwijs
voor 24 uur per week

Functieomschrijving
Je maakt onderdeel uit van het gebiedsteam en draagt bij aan de samenwerking in de wijk
en het oppakken van vragen en signalen in het voorliggend veld. Je biedt hulp aan jeugdigen
en hun ouders.
Om deze functie goed uit te kunnen voeren beschik je over voldoende ervaring in het
(school)maatschappelijk werk en opvoedondersteuning. Je bent een enthousiaste
medewerker die zichtbaar en bereikbaar is voor bewoners en zich actief opstelt in het
‘ophalen’ van hulpvragen en signalen.
De standplaats van de functie is Emmer Compascuum.

Wij vragen


Een afgeronde HBO opleiding gericht op de functie



Ervaring met het ondersteunen en vergroten van de draagkracht van cliënten



Een pro-actieve en daadkrachtige werkhouding



Kennis van en inzicht in relevante methodieken, zoals Signs of Wellbeing



Oog hebben voor signalering en positie durven nemen



Een medewerker die zowel solo als multidisciplinair kan werken



Ervaring met registratiesystemen



Bezit van een rijbewijs en een auto is een vereiste

Wij bieden


Een zelfstandige , uitdagende functie, waarin je mogelijkheden hebt om je te
ontwikkelen en te ontplooien in een prettige werksfeer. Tevens bieden wij
werkbegeleiding en de mogelijkheid tot collegiaal consult



Een leuk en enthousiast team dat volop aan het ontwikkelen is



Een dienstverband voor 24 uur per week in de eerste instantie tot en met december
2019 met mogelijkheid tot verlening. (mogelijk uitbreiding naar 28 of 32 uur in de
toekomst



Inschaling vindt plaats conform de cao Sociaal Werk, schaal 8 (€ 2.544- € 3.624 bruto
bij een fulltime diensterband)

Contact
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Sjoerdtsje Funke,
leidinggevende via 0636405487. Wanneer je interesse hebt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV uiterlijk 29 april a.s. naar Welzijnsorganisatie Sedna, t.a.v. Thea van Oostrum, via
t.vanoostrum@sednaemmen.nl.
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 2 mei aanstaande.

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

