Vacature Sociaal Werker - Meedoen
Heerenveen - 16 - 20 uur per week
Caleidoscoop zoekt een Sociaal Werker voor het project Meedoen (16-20 uur per week). De
kandidaat die wij zoeken heeft ervaring met begeleiden van mensen met afstand tot meedoen in
de samenleving. Sta je stevig in je schoenen, kun je een plek creëren waar iedereen zich thuisvoelt
en mee kan doen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie
Caleidoscoop is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met
inwoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen,
verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van
leefbaarheid.

Functie
Wat ga je doen als sociaal werker - Meedoen?

Meedoen als algemene voorziening is een plek waar alle inwoners welkom zijn en gezien worden.
Het is een plek waar inwoners begeleid worden naar meedoen op maat in de samenleving. Bij
Meedoen spelen professionals van Caleidoscoop een belangrijke rol. Samen vormen zij het team
dat verantwoordelijk is voor het Meedoen.
De belangrijkste resultaatgebieden van jou als Sociaal Werker, Meedoen zijn:
•

Signaleren en contacten leggen;

•

Activiteiten vormgeven;

•

Projecten en activiteiten uitvoeren;

•

Dienstverlening optimaliseren.

Functie-eisen
- Minimaal een afgeronde mbo-4 opleiding in de richting Social Work of vergelijkbaar;
- Kennis van en inzicht in de diverse doelgroepen;
- Klantgerichtheid en dienstverlenende instelling voor het onderhouden van in- en externe
contacten en het informeren van de doelgroepen;
- Sociale vaardigheden voor het kunnen omgaan met fysieke en verbale agressie;
- Creativiteit voor het organiseren en vormgeven van activiteiten;
- Stimuleren en motiveren van deelnemers en het creëren van een goede sfeer;
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het geven van
instructies bij activiteiten

Aanbod
Wat kun je van ons verwachten?
•

Inschaling conform CAO sociaal werk, sociaal cultureel werker 2;

•

Een jaarcontract met kans op een vaste aanstelling;

•

Reiskosten vergoeding;

•

Individueel keuze budget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB);

•

Vrijheid en ruimte om binnen kaders de functie een eigen invulling te geven;

•

Ruime ontwikkelmogelijkheden;

•

En bovenal leuke collega’s.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Harald de Kluizenaar,
directeur-bestuurder, tel 06 - 53 57 58 45. Voor meer informatie over Caleidoscoop zie
www.caleidoscoopheerenveen.nl.

Solliciteren
Stuur je motivatie en cv zo snel mogelijk naar: info@caleidoscoopheerenveen.nl o.v.v. sollicitatie
sociaal werker Meedoen.

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

