VACATURE SOCIALE PROFESSIONAL

Interim Teamleider voor 28 uur per week
Ben jij een ervaren teamleider die voor de komende maanden met een enthousiast team
aan de slag wil gaan voor de inwoners van Vlaardingen?
Neem dan direct contact op met GertJan Leideman, manager wijkteams 06 25096221.
Of kijk op de website http://wijkteamsvlaardingen.nl/ voor meer inspirerende informatie.

Minters is op zoek naar een:
Sociale Professional Wijkteam Vlaardingen voor 28 - 32 uur per week
en
Sociale Professional Wijkteam Schiedam voor 32 per week
Minters is leidend in de regio Nieuwe Waterweg Noord waar het gaat om het vroegtijdig opsporen
van kansen om de eigen kracht van burgers te vergroten en in het bieden van laagdrempelige
ondersteuning. Minters versterkt de eigen kracht van burgers, zodat er geen of zo min mogelijk
zwaardere of duurdere hulpverlening nodig is: niet problematiseren, maar normaliseren. Minters
gelooft in kwaliteit door transparantie en ondernemerschap. Minters streeft ernaar om landelijk tot
de meest professionele en ondernemende maatschappelijke dienstverleners te behoren.
Omschrijving van het werkveld
Als sociale professional versterk je burgers door gebruik te maken van hun eigen kracht en het eigen
netwerk op de gebieden opvoeden en opgroeien, functioneren en relaties en een leefbare buurt.
De doelstelling is dat je de cliënt ondersteunt zodat deze zich na beëindiging van het contact, (weer)
als zelfstandig persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of
voorzieningen.
Je werkt als sociale professionals binnen een wijk nauw samen met je collega’s van Minters.
Omschrijving van jouw toegevoegde waarde
Je beschikt over:
-

Afgeronde relevante HBO opleiding maatschappelijk werk (aangevuld met bijv. een V.O.);
Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en
systeemtheorieën;
Kennis van relevante wet- en regelgeving;
SKJ geregistreerd;
Kunnen werken met geautomatiseerde registratiesystemen.

-

-

Analytisch vermogen voor het vertalen van de (complexe) hulpvraag naar een hulpverleningsplan
en om in crisissituaties te komen tot een diagnose en interventie;
Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de
leefomgeving van de cliënt en voor het geven van begeleiding aan collega-medewerkers en voor
het motiveren, stimuleren, trainen en instrueren van cliënten en contact onderhouden met
externe instanties;
Uitstekende gespreksvaardigheden voor het wekken van vertrouwen, gericht op het versterken
van de cliënt in plaats van het overnemen van een probleem.
Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen
het team/de kleine afdeling;
Proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van
ontwikkelingen;

Een functie waarin je probleemoplossend te werk gaat en je stressbestendigheid,
improvisatievermogen en ondernemerschap kunt inzetten bij interventie in crisissituaties.
De functie is gewaardeerd in schaal 8 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Meer weten of direct solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met GertJan Leideman, Manager
Wijkteams Vlaardingen of Esther van der Meer teamleider team Schiedam via 010 – 4351022.
Heb je belangstelling in deze vacature en voldoe je aan de functie-eisen, solliciteer dan door je
motivatiebrief en CV te mailen naar mevrouw Adriane Polman (adriane.polman@minters.nl).

