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Welzijn De Meierij is een professionele organisatie voor sociaal werk. Wij richten ons vooral op de
inwoners van de dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode van de gemeente Meierijstad.
Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud, mee te laten doen in het maatschappelijk
leven en stimuleren hen om gebruik te maken van hun directe sociale omgeving. Wij versterken
wijken en buurten en werken aan meer veerkracht van mensen in een kwetsbare positie. We doen
dit op een proactieve manier en zoeken daarvoor de samenwerking met andere organisaties.
Wij ondersteunen zolang als nodig is, om daarna los te laten. Zo ontstaat ruimte voor vernieuwing
en eigen initiatief. Ons uitgangspunt daarbij is dat iedere burger talenten heeft en kan putten uit
eigen kracht. Op deze wijze maakt Welzijn De Meierij meer mogelijk!
Welzijn De Meierij is, vanwege vervanging zwangerschapsverlof, met ingang van 1 september
2018 op zoek naar een enthousiaste

Sociaal werker
met als aandachtsgebied mantelzorg- en ouderenondersteuning voor minimaal 28 en
maximaal 32 uur per week voor de duur van het zwangerschapsverlof.

Functieomschrijving
-stimuleren en begeleiden van actieve participatie van inwoners in een kwetsbare positie
op het gebied van ontmoetingsactiviteiten en lotgenotencontact;
-het coördineren en begeleiden van dagbestedingsactiviteiten;
-het coördineren en begeleiden van het mantelzorgsteunpunt en haar activiteiten in samenwerking
met andere collega’s;
-het bieden van individuele ondersteuning aan met name mantelzorgers en ouderen;
-coördineren van sociale alarmering;
-deelname aan relevante netwerken en projecten zoals het project dementievriendelijke gemeente,
alzheimercafé.
Wij vragen
Competenties, opleiding en ervaring
- je beschikt over een afgeronde agogische opleiding op minimaal MBO-4 niveau;
- je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers;
- je bent resultaatgericht en kan goed planmatig en efficiënt werken;
- je hebt een goede antenne voor het signaleren van de vragen en behoefte van burgers en weet

deze te vertalen naar passende oplossingen;
-plezier en ervaring in het werken met ouderen en mantelzorgers;
Wij bieden
- een team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s;
- een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor zelfstandig werken en ontwikkeling
Arbeidsvoorwaarden
- De functie betreft minimaal 28 maximaal 32 uur per week
- Er wordt een tijdelijk arbeidscontract aangeboden vanaf september 2018 voor
de duur van de vervanging van het zwangerschapsverlof;
- Inschaling volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Sollicitatieprocedure
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan uiterlijk 11-07-2018 je motivatiebrief en
CV ter attentie van Trix Cloosterman, per e-mail naar info@welzijndemeierij.nl
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Monique Wolters of Trix Cloosterman tel
073-5441400
Welzijn De Meierij
Steeg 9f
5482 WN Schijndel
www.welzijndemeierij.nl

