Farent: sterk in sociaal werk
Per 1 januari 2019 hebben Welzijn Divers en Juvans Maatschappelijk werk de krachten
gebundeld. Vanaf nu zijn we Farent. We zijn sterk in sociaal werk. Met een organisatie van
270 professionals en ruim 1100 vrijwilligers is Farent betekenisvol voor alle bewoners van
’s-Hertogenbosch en 10 gemeenten in De Meierij en Midden-Brabant. We bieden een breed
palet aan dienstverlening, van buurtinitiatief tot en met individuele ondersteuning. Farent.
We staan naast je!

Wij zijn op zoek naar een:

Wijkwerker (sociaal werker)
onderdeel van het buurtteam Rosmalen-Nuland-Vinkel
Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 28 uur per week.

Wat zijn de kerntaken van de functie?
▪ Het benutten en verbinden van talenten in de wijk.
▪ Het activeren van bewoners om kansen te pakken in samenwerking met anderen.
▪ Het bouwen en actief deelnemen aan een netwerk van actieve bewoners, bewonersorganisaties, potentiële doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en
vrijwilligers.
▪ Het signaleren van en inspelen op incidenten, overlastsituaties, conflicten en actuele
ontwikkelingen en deze op de juiste plekken agenderen.
▪ Als lid van het buurtteam Breed Welzijn, werken aan meer zelf-samenredzaamheid en aan een
integrale, samenhangende dienstverlening.
▪ Het adviseren en ondersteunen van groepen bewoners en samen met hen bouwen aan een
goede sociale structuur in buurten.
▪ Het analyseren van kansen en potenties en het ontwikkelen van collectieve diensten projecten
en activiteiten met en voor bewoners.
▪ Actief nieuwe contacten zoeken/leggen in de wijk en zichtbaar aanwezig zijn in de wijk.

Wat wij vragen:
▪ Een afgeronde opleiding HBO Social Work.
▪ Wij zoeken iemand met een aanpakkersmentaliteit die proactief inspeelt op- en meedenkt met
ontwikkelingen in de wijk.
▪ Bereidheid tot avondwerk (ten minste eenmaal per week) en incidenteel weekendwerk.
▪ Klantgerichte, dienstverlenende en ondernemende instelling.
▪ Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ervaring met social media gewenst.
▪ Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een netwerk, het motiveren en activeren van de
burgers.
▪ Bekend zijn met actuele ontwikkelingen in het welzijnswerk, nieuwe methodieken ten behoeve
van het versterken van burgerkracht, stimuleren van bewonersinitiatieven en het leggen van
verbindingen.
▪ Ervaring in het ondersteunen, scholen en coachen van vrijwilligers- en bewonersorganisaties.
▪ Een flexibele, creatieve en enthousiaste persoonlijkheid.

Wat wij bieden:
▪ Een uitdagende functie met goede secundaire arbeidsvoorwaarden binnen de CAO Sociaal Werk,
functiegroep 8.
▪ Een tijdelijke aanstelling van 28 uur per week tot en met 31 december 2019.
▪ Het salaris bedraagt in functiegroep 8 minimaal € 2.544,- en maximaal € 3.624,- bruto per maand
(gebaseerd op 36 uur per week).
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Annie van den Heuvel, Manager
Buurtteam Rosmalen Nuland Vinkel via 073-6124488.
Je reactie
Sollicitaties voorzien van curriculum vitae kunnen tot 4 februari a.s gestuurd worden naar
Theo Straathof, Manager P&O van Farent via sollicitaties@divers.nl.
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 14 februari a.s. in de middag.
Uitnodigingen worden per e-mail verstuurd. Let op: soms komen onze berichten in de spam-box
terecht!
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

Omdat wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, nodigen wij met name kandidaten uit de Social Return doelgroep uit om te
reageren.

