Ben jij die verbindende Sociaal Werker
waar wij naar op zoek zijn?

Opbouwwerker/Jongerenwerker
(32-36 uur per week)
Over Sociaal Collectief
‘De verbindende factor in sociaal werk.’ Dat zijn wij: Sociaal Collectief!
Wij zijn een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Gestart op 1 januari 2018 en werkzaam in
de gemeente Súdwest-Fryslân. De Stichting richt zich op samenlevingsopbouw en preventie.
Speerpunten zijn: Ouderen en mantelzorg, Meedoen en Participatie, Jongeren en Kracht van de
Samenleving.

Wat ga je bij ons doen
Jouw werkomgeving wordt de gemeente Súdwest-Fryslân, team Bolsward/buitengebied. Het is een
gecombineerde maatschappelijke functie waarbij je aan de slag mag met activering, participatie,
talentonwikkeling, vergroten zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Als Jongerenwerker signaleer je
wensen en problemen van jongeren (12-23 jaar) en bouwt aan vertrouwen en respect. Je werkt
samen met Buurtsportcoaches en Cultuurcoaches in de aanpak Cool Súdwest dat zich richt op het
terugdringen van middelengebruik onder jongeren.
De jongeren zoek je op, ga je mee in gesprek en samen met hen plan en organiseer je activiteiten.
Een 9 tot 5 mentaliteit kennen ze niet. Jij bent waar zij zijn en dat vraagt een behoorlijke flexibiliteit
van je. Juist dat kan het verschil maken.
En als opbouwwerker zit je midden in de projecten en ben jij de verbindende factor in het proces.
Het opbouwwerk van Sociaal Collectief bestaat o.a. het project “Buurttafel” en “Bakje in de buurt”
dat gezamenlijk met externe partners wordt uitgevoerd.

Wat wij van je verwachten
We verwachten in ieder geval van je dat je:
 HBO werk- en denkniveau hebt en ervaring als jongerenwerker en/of opbouwwerker.
 Een enthousiaste persoonlijkheid bent, die kan omdenken. Je creëert sfeer en zet in op de eigen
kracht van de jongeren en op die van de samenleving (overige doelgroepen). Je bent creatief en
hebt improvisatievermogen voor het ontwikkelen van activiteiten en opdrachten, afgestemd op
de wensen en behoeften van deelnemers en externe partijen.
 Je denkt in kansen en vernieuwing en je bent bezig met je eigen ontwikkeling door je kennis en
vaardigheden te vergroten.
 Je ontwikkelt, ondersteunt en faciliteert algemene en collectieve voorzieningen in de wijk, zet in
op preventie en richt je op vroeg signalering van mogelijke problemen en/of
ondersteuningsbehoefte.
 Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en signalen weet je (met netwerkpartners)
scherp in beeld te krijgen en te vertalen in nieuwe (project) voorstellen. Je bent sterk in het
maken van verbindingen en het creëren van draagvlak.
 Je een natuurlijke netwerker bent, die zowel goed in een team als zelfstandig functioneert.
 Beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en didactische vaardigheden voor het
verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke.
 Beschikt over schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het
schrijven en bijhouden van rapporten.

 Flexibel bent wat werkhouding betreft, maar zeker in deze tijd. Er is sprake van onregelmatige
werktijden (o.a. avonden en weekend).

Wat wij je te bieden hebben
Een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met perspectief op een vaste aanstelling. De functie is
ingedeeld in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk. Het salaris bedraagt minimaal € 2.712,- en maximaal
€ 3.864,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Voldoe je (nog) nog niet volledig aan het
gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een lagere functieschaal. Naast leuke
collega’s, een organisatie die volop in ontwikkeling is, hebben we ook goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB).

Klaar voor de Sociaal Collectief?
Mooi! We kijken uit naar je motivatie en cv. Stuur deze voor 15 februari 2021 naar
j.wijbenga@sociaalcollectiefswf.nl (Janny Wijbenga | HR-Adviseur) De gesprekken zijn ingepland op
22 februari 2021.
Inhoudelijke vragen? Stel ze aan Jannie de Vries, Directeur.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 11 777 963 of via email j.devries@sociaalcollectiefswf.nl
Tot slot is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een vereiste.

