Vacature MBO sociaal werker
Heb jij een groot hart voor mensen en houd je van afwisseling? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Welzijn De Meierij is dé professionele organisatie voor sociaal werk voor de dorpskernen Schijndel
en Sint-Oedenrode, gemeente Meierijstad. Wij werken aan het vergroten van de maatschappelijke
zelfstandigheid van inwoners. 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 de eigen kracht. Op deze wijze maakt Welzijn De Meierij
meer mogelijk!
Wat ga je doen?
- je coördineert en begeleidt dagbestedingsactiviteiten voor mensen met beginnende
dementie, psychische problematieken of licht verstandelijke beperking;
- je coördineert en ondersteunt vrijwilligersactiviteiten /-diensten zoals onze vervoersdienst of
klussendiensten;
- je stimuleert mensen om deel te nemen aan activiteiten, initiatieven of vrijwilligerswerk;
- je ondersteunt mantelzorgers.
Wij vragen;
- MBO (3/4) niveau, sociale richting
- Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met mensen met dementie, psychische
problematiek en/of licht verstandelijke beperking;
- Je hebt ervaring in het begeleiden van vrijwilligers;
- Je kan je goed inleven in de situatie van mensen en kan vragen, wensen en behoeften vertalen
naar concrete, realistische acties.
- Je kan goed werken in teamverband;
- Je bent flexibel;
- Je bent uiterlijk vanaf 1 januari 2023 beschikbaar.
Wij bieden;
- een team met enthousiaste collega’s;
- een organisatie die zich kenmerkt door korte lijnen;
- een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor zelfstandig werken en ontwikkeling;
- goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een loopbaanbudget.

Arbeidsvoorwaarden
- de functie betreft minimaal 24 uur per week;
- er wordt in eerste instantie een tijdelijk contract aangeboden voor een jaar;
- inschaling volgens de CAO Sociaal Werk
Sollicitatieprocedure
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan uiterlijk 11 november a.s. jouw CV en
motivatie met als kenmerk; vacature MBO sociaal werker, kenmerknummer 2022/6, per e-mail naar
info@welzijndemeierij.nl
Heb je vragen? Neem dan contact op met Trix Cloosterman of Maren Brakke via telefoonnummer
073-5441400
Welzijn De Meierij
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
www.welzijndemeierij.nl

