Vacature
Jij
Zoek je een nieuwe uitdaging waarbij je afwisselend in verschillende wijk- en gebiedsteams of bij
andere hulpverleningsorganisaties aan de slag gaat en zo telkens met andere collega’s samenwerkt?
Wil je zeer diverse werkervaring opdoen of juist jouw brede ervaring inzetten om het verschil te
maken? Is SMWFlexibel dan iets voor jou?
Regelmatig zoeken wij voor verschillende opdrachtgevers maatschappelijk werkers voor afgebakende
periodes. Het gaat bijvoorbeeld om tijdelijke formatie uitbreiding, ziektevervanging of
zwangerschapsvervanging.
Op dit moment zoeken wij ervaren en enthousiaste

Flexibele Maatschappelijk werkers
24 tot 36 uur per week

Omschrijving van de functie
Als maatschappelijk werker van SMWFlexibel kan je worden ingezet in de wijk- en gebiedsteams, of
bij een andere hulp- of zorgverleningsorganisatie. Je takenpakket is afhankelijk van de opdrachtgever
die SMWflexibel inhuurt, maar bestaat doorgaans uit het geven van informatie, advies, consultatie,
ondersteuning en psychosociale hulpverlening aan de volwassen, jongeren en hun opvoeders,
ouderen, werknemers, mensen in de schulden, enzovoorts.
Waar je wordt ingezet is in overleg met jou en de opdrachtgever en is afhankelijk van jouw specifieke
competenties en ambities.

Functie-inhoud (afhankelijk van de opdracht)
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Je brengt vraag, verwachting, wens, behoefte en/of probleem samen met de cliënt in beeld en
maakt hiervoor samen met de cliënt een breed ondersteuningsplan en voert hierop regie
wanneer nodig.
Je geeft informatie en advies aan cliënten en professionals over zorg- en
ondersteuningsmogelijkheden.
Je biedt (lichte) kortdurende hulp en ondersteuning waar nodig. Hierbij breng je samen met
cliënten de mogelijkheden voor het inzetten van het informele netwerk in kaart.
Je schakelt specialistische hulp in indien noodzakelijk.
Je stemt af indien meerdere professionals betrokken zijn.
Je signaleert op individueel en collectief niveau en onderneemt hierop actie.
Naar de cliënt toe ben je een generalist, binnen je team een specialist.
Je verwijst en stelt indicaties op.
Je taxeert veiligheidsrisico’s, intervenieert indien nodig.
Je leidt, indien nodig (afhankelijk van de opdracht) toe naar het gedwongen kader.

Benodigde kennis en vaardigheden
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Je beschikt over een afgeronde relevante Hbo-opleiding (MWD of Social Work).
Je hebt meerjarige ervaring als maatschappelijk werker binnen de gebiedsteams.
Je hebt een geldige SKJ-registratie.
Je hebt kennis van de wettelijke kaders voor de Jeugdwet, WMO, WLZ en de ontwikkelingen
rondom de kanteling en decentralisaties.
Je hebt inzicht in de sociale kaart, het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken op het
gebied van psychosociale hulpverlening en LVG.
Door je uitstekende gespreksvaardigheden ben je in staat aan te sluiten bij de cliënt (en zijn
netwerk), kun je op een goede manier omgaan met weerstand en ben je in staat om tot de
kern van de problematiek te komen. Je kunt motiveren en positioneren waar dat nodig is.
Het maken van een analyse gaat je uitstekend af en je bent vaardig in het komen tot een
weloverwogen besluit.
Als persoon ben je klantgericht. Je stelt het belang van je cliënt (kind/gezin/volwassene)
voorop en verliest je doel niet uit het oog.
Je bent in staat een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen en je bent zelfstandig in het
plannen en organiseren van je werk.
Je kunt overstijgend denken en ziet verbanden die je op eigen initiatief vertaalt naar concrete
acties.
Je kunt werken zonder vaste kaders en pionieren. In het licht van alle ontwikkelingen vragen
we flexibiliteit, creativiteit en ondernemerschap van je.
Je bent zelfstandig en kunt snel schakelen tussen verschillende teams, je ziet het als een
uitdaging diverse opdrachtgevers naar grote tevredenheid te bedienen.
Je bent een ambassadeur voor SMWFlexibel en SMWF.
Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Algemene informatie
●
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SMWF en SMWFlexibel onderscheidt zich door een sterke focus op het opleiden en verbeteren
van haar professionals.
SMWFlexibel heeft een 100% non-profit karakter.
Inschaling van de functie is maximaal schaal 9 cao Sociaal Werk, voor de duur van een jaar.
Wij bieden een breed aanbod van arbeidsvoorwaarden, waaronder het ter beschikking stellen
van een dienstauto.
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij Nienke van Toor (06) 200 859 20, manager
SMWF.

Je sollicitatie kun je mailen naar po@smwf.nl.
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