Vacature Maatschappelijk Werker 1 bij Partners in Welzijn
De PIW Groep is de koepelorganisatie voor een aantal instellingen in de Westelijke Mijnstreek:
Partners in Welzijn, Spelenderwijs, Ecsplore, Ondersteunende Diensten CJG en Knooppunt Informele
Zorg. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en
individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. Bij de PIW Groep en
bijbehorende instellingen zijn ruim 300 medewerkers in dienst. Kenmerkend voor de PIW Groep en
de instellingen zijn kwaliteitszorg en maatschappelijk ondernemerschap.
Partners in Welzijn zoekt wegens vervanging tot maximaal 31-12-2019 kandidaten voor de functie
van
Maatschappelijk Werker (32 uur per week) voor het werkgebied Sittard-Geleen (stadsdeel 2)
De functie Maatschappelijk werker 1 is een matrixfunctie, beschreven in het functieboek van de CAO
Sociaal Werk. Inschaling vindt plaats in schaal 8, met een minimum van € 2.544,00 en een maximum
van € 3.624,00 bij een fulltime dienstverband (salarispeil 1 juli 2018).
Functie-inhoud:
De medewerker maakt deel uit van team stadsdeel 2 in een dynamisch werkveld waarin wordt
samengewerkt met diverse partners. In de gemeente Sittard-Geleen wordt een wijkgerichte aanpak
gehanteerd, en is het team samen verantwoordelijk voor de geformuleerde resultaten in deze
aanpak.
Belangrijke waarden zijn outreachend werken en het gebruik maken van de eigen kracht van de
cliënten en het netwerk.
Profielschets:


Hbo werk- en denkniveau, afgeronde relevante Hbo opleiding maatschappelijk werk;



Een aantal jaren werkervaring als maatschappelijk werken is een pré;



Kennis van de sociale kaart;



Pro-actief zijn;



Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een hulpverleningsplan;



Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;



Zelfstandigheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;



Samenwerkingskwaliteiten en onderhandelingsvaardigheden, zodat belangrijke
beslissingen in goed overleg worden genomen;



Vaardigheid en ervaring in gespreksvoering met volwassenen, kinderen en
netwerkcontacten;



Bereikbaarheidsdiensten draaien in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod;



Het vermogen om bondig, concreet en goed onderbouwd te rapporteren en te adviseren;



Op korte termijn beschikbaar;



Rijbewijs en in bezit van eigen vervoer;



Probleemoplossend vermogen;



Flexibiliteit.

Karakter: bepaalde tijd
Benoeming in deze functie geldt tot uiterlijk 31 december 2019.
Werving:
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel behorend tot de PIW Groep als voor
externe kandidaten van samenwerkingspartners.
Selectie:
Gestreefd wordt naar invulling van de functie per direct. Selectie zal plaatsvinden aan de hand van
binnenkomst van brieven en selectiegesprekken.
Procedure:
Tot en met 4 januari 2019 kunnen sollicitaties naar de aangeboden functie bij P en O, uitsluitend per
e-mail, kenbaar gemaakt worden: peno@piwgroep.nl.
De sollicitatie- gesprekken vinden plaats op vrijdag 11 januari 2019.
Informatie:
Informatie kan ingewonnen worden bij Natalie Bongers, Community Manager Partners in Welzijn.
Zij is bereikbaar via: 046-4235335.

