Sociaal werker met een hart voor mantelzorgers en ouderen!
Met ingang van uiterlijk 1 september 2022

Welzijn De Meierij is de 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?
• In deze functie ben je vooral gericht op het versterken van de aandacht voor het thema
eenzaamheid en de ondersteuning van ouderen en mantelzorgers in Meierijstad;
• Je ondersteunt individueel en collectief inwoners met vragen op het gebied van
eenzaamheid, dementie, mantelzorg en vrijwilligerswerk;
• Je neemt deel aan projectgroepen over eenzaamheid, mantelzorg– en
ouderenondersteuning;
• Je organiseert bijeenkomsten en worpshops over het thema eenzaamheid en signalering
van eenzaamheid;
• Je ondersteunt en coördineert vrijwilligers van de dagbesteding en andere
vrijwilligersgroepen;
• Je neemt initiatief en ontwikkelt gezamenlijk nieuwe werkwijzen om mensen én
initiatieven nog beter te bereiken en te verbinden.
Wij vragen
• Je beschikt over een HBO-opleiding;
• Je bent een echte netwerker en verbinder;
• Je hebt kennis en ervaring op het gebied van eenzaamheids- ouderenproblematiek en
mantelzorgvraagstukken;
• Je bent resultaatgericht en ondernemend;
• Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers;
• Je houdt van afwisseling en je bent stressbestendig.
Wij bieden
• Een leuk, jong en enthousiast team met veel persoonlijke aandacht;
• Een organisatie die zich kenmerkt door korte lijntjes;

•
•

Een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor jouw ideeën en zelfstandig werken;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een loopbaanbudget.

Arbeidsvoorwaarden
• De functie betreft minimaal 28 uur maximaal 36 uur per week;
• Er wordt in eerste instantie een tijdelijk contract aangeboden voor minimaal een jaar,
met uitzicht op verlenging;
• Inschaling volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 8.
Sollicitatieprocedure
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan uiterlijk 1 augustus a.s. jouw
motivatiebrief en CV met als kenmerk ‘vacature sociaal werker ouderen- en
mantelzorgondersteuning’, per e-mail naar info@welzijndemeierij.nl.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Monique Wolters of Cherdine van Zutphen via het
telefoonnummer 073-5441400.
Welzijn De Meierij
Steeg 9F
5482 WN Schijndel
www.welzijndemeierij.nl

