MeanderOmnium zet zich in voor het welzijn van inwoners in de gemeente Zeist. Wij leveren
een actieve bijdrage aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. MeanderOmnium
stimuleert zelfredzaamheid en sociale samenhang en verhoogt daarmee de deelname aan de
samenleving. Om dit te ondersteunen bieden wij passende diensten aan en gaan daarbij uit
van ieders eigen kracht. Wij werken verbindend, coördinerend en ondersteunend.
Per direct zoeken wij voor Zeist een

Sociaal Werker voor Jeugd en Jongeren
15 tot 32 uur per week
Zeist kent veel verschillende buurten. Een gemeente met verschillende wijken met verschillende
leefwerelden en achtergronden. Een gemeente met kansen en aanknopingspunten voor de opbouw
van vitale buurten. Ben jij nieuwsgierig naar deze verhalen en kun je verbindingen leggen tussen
bewoners en instanties? Wij zoeken versterking voor het team sociaal werkers en de buurtteams van
MeanderOmnium.
Profiel
We zoeken een proactieve collega die graag ambulant op straat werkt. Je staat stevig in je schoenen.
Je hebt oog voor de talenten en kwaliteiten van de jongeren in de buurt en maakt makkelijk contact.
Ook signaleer je wat de jongeren aan eventuele ondersteuning nodig hebben en regel je dat in. Als
professional ben je je bewust van je voorbeeldfunctie en je zet dit actief in. Je werkt vanuit de context
van de buurt, weet samenwerkingspartners waar nodig te verbinden. Dat doe je door netwerken te
bouwen en in te zetten; omdat je kansen ziet en deze benut. Je maakt daarbij snel en resultaatgericht
verbinding met de jongeren, maar ook met heel uiteenlopende mensen en partijen. Je weet van
aanpakken en bent creatief in denken en werken en bent flexibel qua werktijden. Je bent collegiaal,
kunt planmatig en methodisch werken en voelt je verantwoordelijk voor het halen van doelen en
maatschappelijk resultaat.
Taken
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Outreachend werken; m.n. gericht op jongeren 12+ en 14+
Werken aan jongerenparticipatie, eigen kracht, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid
Signalerende functie, je bent de verbindende schakel in de wijk
Samenwerken met de netwerkpartners in de wijk (politie, onderwijs, sport, zorg)
Begeleiden van stagiaires en vrijwilligers
Gezamenlijk met je buurt collega’s de wijkopdracht uitvoeren en de resultaatrapportage
aanleveren
Advies geven voor vervolg en beleidsontwikkeling
Bijdrage aan de buurtanalyse

Functie eisen
▪ HBO werk- en denkniveau.
▪ Minimaal drie jaar relevante werkervaring
▪ Je beschikt over methodische en organisatorische vaardigheden
▪ Generalist in het werk; zowel individueel als in teamverband kunnen werken
▪ Integer om kunnen gaan met tegengestelde belangen
▪ Proactief, ondernemend en resultaat gerichte instelling
▪ Goede communicatieve vaardigheden
▪ Bereid om in de avonden te werken
▪ In staat om bewust beroeps ethisch te handelen
▪ Kennis van Zeist is een pré
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Geboden wordt
Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk. Salaris conform functieschaal 8.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Chaouki el Hodayebi teamleider (030 – 6940400) of anders via de
mail c.hodayebi@meanderomnium.nl.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige functie, stuur dan vóór 19 september 2019 een
motivatiebrief met CV naar: werkenbij@meanderomnium.nl ovv vacature sociaal werker West.
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