Wij zoeken 2 enthousiaste collega’s als vliegende (welzijns)keep
24-32 uur per week
Jouw functie
Je bent een sociaal werker in hart en nieren en gelooft in een samenleving waarin iedereen
naar wens en vermogen mee kan doen. Vooral die keuze voor iedereen is voor jou belangrijk,
want als vliegende keep val jij in verschillende teams in. Zo ben je enige tijd sociaal makelaar,
dan weer sociaal werker jeugd of volwassenen. Daarnaast kan je als projectmedewerker
ingezet worden in een nieuw uit te voeren project.
Het mes snijdt aan twee kanten; door soepele en vlotte vervanging voorkomen wij dat de
druk oploopt bij collega’s en jij krijgt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over de
volle breedte van onze werkzaamheden. Een pre is dat je projectmatig en flexibel kan werken
en affiniteit hebt met de brede doelgroep binnen het sociale welzijn. Je kunt ook ingezet
worden op een project in samenwerking met onze adviseurs innovatie.
Jij bent een echte aanpakker, staat sterk in je schoenen en kan snel schakelen. De
verschillende rollen binnen sociaal werk die jij verricht worden bepaald door vervanging
tijdens ziekte, zwangerschapsverlof, of als een collega als projectmedewerker ingezet wordt.
Wie ben jij?
Je bent sociaal vaardig, kan mensen motiveren en stimuleren en kan ook projecten aansturen
en coördineren. Jij vindt het leuk om met alle aspecten binnen het welzijnsgebied bezig te
zijn en je bent bekend met de verschillende doelgroepen. Je bent vindingrijk, denkt in
oplossingen en bent pro actief. Je werkt zorgvuldig met oog voor de mens en met kennis van
digitale werkprocessen. Je bent 24 tot 32 uur per week beschikbaar en hebt werkervaring in
de sociale sector.
Hoe werken wij?
Wij werken vanuit vijf wijkteams in de Haarlemmermeer, waarbinnen ieder zijn eigen functie
en projecten heeft, maar waar we samen werken aan het realiseren van onze doelen. Je
wordt aangestuurd door een teamleider en we werken via zelforganisatie. Zo zijn wij altijd
op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen te enthousiasmeren en open te staan voor
nieuwe inzichten.
Wat bieden wij?
- Een marktconform salaris op basis van cao Sociaal Werk , bruto € 2.811,00 tot
€ 4.006,00 per maand op basis van 36 uur per week;
- Een IKB van 18.33%;
- Een zelfstandige functie waarin je volop nieuwe mensen ontmoet;
- Goede balans tussen werk- en privé. De mogelijkheid tot flexwerken;
- De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het inzetten van jouw
loopbaanbudget.

Informatie en sollicitatie
Ben jij enthousiast om meteen te solliciteren. Dan zien we je relevante gegevens liever vandaag
dan morgen binnenkomen via sollicitatie@meerwaarde.nl
Liever eerst wat meer inhoudelijke informatie over de functie, neem dan contact op met
Margareth Megens, manager Primair Proces, tel. 023-5698888. Overlegging van een positieve
verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.
Wie zijn wij?
MeerWaarde is een brede Welzijnsorganisatie in de Haarlemmermeer, waar ook de
Vrijwilligerscentrale en Buurtbemiddeling deel van uitmaken. Wij zetten in op preventie. Via
integrale gebiedsteams komt op basis van vragen en behoeften van inwoners, het
maatschappelijk middenveld, aanbod tot stand dat (samen) wordt uitgevoerd. We werken
vanuit de visie veerkracht en positieve gezondheid.

