
Een afgeronde HBO opleiding Sociaal Work heeft en in het bezit is van een rijbewijs en auto; 
Enthousiast is en kan omdenken. Je creëert sfeer en kunt goed aansluiten bij de talenten, vragen en
ideeën van inwoners; 
Creatief is en improvisatievermogen heeft voor het ontwikkelen van activiteiten en opdrachten,
afgestemd op de wensen en behoeften van deelnemers en externe partijen;
Denkt in kansen en vernieuwing en bezig is met eigen ontwikkeling door kennis en vaardigheden te
vergroten;

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 wijkgericht werken..

Wat ga je bij ons doen
We hebben 2 vacatures op het gebied van opbouwwerk. Daarmee zijn er mogelijkheden om samen met je
te kijken welke functie past bij jouw interesse en ervaring. 

Wil je graag in een stad werken en ben je een echte teamspeler? 
In de wijken van Sneek Noord zijn veel ontwikkelingen: buurten die gerenoveerd worden, behoefte aan
meer ontmoeting, informatie en activiteiten. Je richt je op het versterken van sociale netwerken en het
ondersteunen van bewonersinitiatieven. Je weet wat er speelt in de wijk en je bent een bekend gezicht. Je
sluit aan bij de behoefte van de bewoners en creëert kansen. Je stimuleert en bevordert dat mensen elkaar
ontmoeten, elkaar helpen en prettig samenleven. 

Houd jij van pionieren, kun je goed luisteren naar de wensen van inwoners en breng je partijen
bij elkaar?
Dan is de functie Opbouwwerker Buitengebied misschien iets voor jou!
Het buitengebied van Súdwest-Fryslân is een uitgestrekt gebied; langs de IJsselmeerkust en rondom Sneek.
Je vindt het een uitdaging om een relatie op te bouwen met dorpshuizen, actieve inwoners, verenigingen
en hen te ondersteunen bij het realiseren van hun wensen op het gebied van leefbaarheid.

Wie ben jij
We zijn op zoek naar een collega die:
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Aansluit bij het uitvoeringsplan ‘Gezond ouder worden’ en het ‘Lokaal Preventie Akkoord’; 
Houdt van de uitdaging om een nieuwe werkvorm en nieuwe interventies te ontwikkelen. Je
bent niet bang voor mislukking; 
Maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt en signalen scherp (met netwerkpartners) in
beeld weet te krijgen en te vertalen in nieuwe (project) voorstellen. Je bent sterk in het maken
van verbindingen en het creëren van draagvlak; 
Een natuurlijke netwerker is die zowel goed in een team als zelfstandig functioneert; 
Kan schakelen van individueel naar collectief; 
Nieuwsgierig en ondernemend is; 
Overzicht kan houden bij de verbinding met andere projecten, collega’s en verenigingen; 
Het leuk vindt om buiten op straat en in de wijk aan de slag te gaan. Slecht weer bestaat niet!

Wat wij bieden 
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 € 2.780,- en
maximaal € 3.961,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Voldoe je (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). Begin 2023 wordt er voor de
nieuwe collega’s een opleiding Opbouwwerk georganiseerd. 

Klaar voor Sociaal Collectief? 
Mooi! We kijken uit naar je motivatie en cv. Stuur deze naar secretariaat@socoswf.nl. Totdat de
procedure definitief is afgerond, blijven wij geïnteresseerd in geschikte kandidaten. 

Heb je inhoudelijke vragen? Stel ze aan Jannie de Vries, Directeur. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 06 11 777 963 of via email j.devies@socoswf.nl.
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