VACATURE SOCIAAL PROFESSIONAL

Vanwege uitbreiding is Minters voor Vlaardingen en Maassluis op zoek naar
meerdere
Sociaal Professionals voor 24 - 36 uur per week
Minters is een belangrijke speler 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 binnen het Sociaal Domein. Dat gebeurt onder andere in de wijken, op
de scholen en bij huisartsenpraktijken. Minters versterkt de zelfredzaamheid 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 en kreeg in 2019
als eerste het kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’ voor de wijkteams. Minters streeft ernaar om
landelijk tot een toonaangevende professionele en ondernemende maatschappelijke dienstverleners
te behoren.
Wat ga je doen?
Je werkt samen met collega’s in een wijkteam en versterkt de zelfredzaamheid van burgers. Dit doe
je door te helpen bij het duidelijk krijgen van de hulpvraag en mee te denken in het vinden van
oplossingen op het gebied van zorg, opvoeden, relaties of geldzaken. Je geeft advies, stelt
verdiepende vragen, onderzoekt het netwerk en de eigen kracht van de inwoners. Je treedt op als
casusregisseur in samenwerking met verschillende samenwerkingspartners. Waar nodig schakel je
met collega’s of andere hulpverlenende instanties die betrokken zijn.
Minters is een middelgrote welzijnsorganisatie met verschillende afdelingen. Dit bevordert een
laagdrempelige samenwerking.
Wat vragen wij?
Opleiding
- Afgeronde relevante HBO opleiding Social work of vergelijkbaar;
- Aantoonbare ervaring met de doelgroep Jeugd en Gezin;
- Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en
systeemtheorieën;
- Kennis van relevante wet- en regelgeving;

-

Ervaring in een wijkteam is een pre
Kunnen werken met geautomatiseerde registratiesystemen;

Competenties
- 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;
- 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 mensenkennis kan inzetten bij passende interventies.

Herken jij jezelf in bovenstaande? Dan zoeken wij jou!
Wat bieden wij?
Een baan in een leuk, divers en actief team waarin je samen met je professionele enthousiaste
collega’s opgedane kennis en ervaring optimaal kan inzetten en je verder kan ontwikkelen. Wij
vinden kwaliteit van de dienstverlening belangrijk en bieden jou daarom de nodige scholing,
casuïstiek en intervisie.
Een functie voor 24 tot 36 uur per week afhankelijk van jouw wensen en onze mogelijkheden. Een
salaris dat past bij de functie, afhankelijk van de opleiding en ervaring en volgens de CAO sociaal
werk. De CAO biedt goede arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en een
loopbaanbudget.

Meer weten of direct solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je voor Vlaardingen contact opnemen met Marjolein de
Gruijter en voor Maassluis met Tjallielle Muller, via e-mail:
marjolein.de.gruijter@wijkteamsvlaardingen.nl of tjallielle.muller@minters.nl
Meer informatie over Minters, kijk op www.minters.nl of bel 010 - 435 1022.
Herken jij je in bovenstaande en heb je belangstelling in deze vacature, dan zien wij jouw CV en
motivatiebrief graag tegemoet. Deze kun je mailen naar solliciteren@minters.nl.
We zien uit naar jouw sollicitatie!

Deze vacature wordt zowel intern als extern tegelijkertijd gepubliceerd, waarbij interne kandidaten bij
gebleken geschiktheid voorrang krijgen in de procedure.

