KijkopWelzijn zoekt een..

SOCIAAL MAKELAAR
De 3 sociaal makelaars richten zich op het
versterken van de sociale samenhang in de
wijken. Dit door bewoners te activeren,
burgerinitiatieven
te
ondersteunen,
vrijwilligers(organisaties) te helpen bij het
samenbrengen van vraag en aanbod en in te
spelen op wijkgerichte trends, kansen en
ontwikkelingen. Tevens worden ook vanuit
de organisatie activiteiten georganiseerd.

Je bent het aanspreekpunt voor bewoners vanuit
een aantal wijken en helpt hen om ideeën tot
uitvoering te brengen. Verder organiseer je zelf
activiteiten op basis van maatschappelijke
thema’s. Je onderhoudt contacten in de wijk en
bouwt het netwerk uit. Je bent een uitvoerende
verbinder en zorgt voor natuurlijke ontmoeting in
de breedste zin van het woord.

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht en richt zich op eigen initiatieven van
burgers en de ondersteuning daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verbeteren
van de sociale samenhang. KijkopWelzijn is er voor iedereen en richt zich vooral op het bieden van
ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de
interactie tussen de verschillende groepen van de samenleving.

Wat wij vragen
•
•
•
•

Een voltooide, relevante opleiding;
Alertheid voor kansen binnen de wijk en
gemeente;
Goed in kunnen spelen op de behoefte
van de burger (klantgericht werken);
Communicatief een kei! Zowel met
bewoners, vrijwilligers en partners. Het
maakt jou niet uit, je maakt overal
contact.

Wat wij bieden
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris volgens cao
Sociaal Werk op basis van ervaring;
Een jaarcontract voor 24 uur per week; bij
goed functioneren uitzicht op een vaste
aanstelling;
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
Een baan met mooie uitdagingen en
kansen waarin jij het verschil kunt maken;
Een gezellig, hardwerkend team.

Meer informatie of solliciteren? Mail vacatures@kijkopwelzijn.nl of bel 0180 - 691 800.
Solliciteren op deze functie kan tot 4 oktober 2020, de gesprekken zijn op 12 en 19 oktober.

