Interne/externe vacature
Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF)
SMWF biedt psychosociale hulpverlening en ondersteuning op één of meer levensgebieden, zodat
mensen de regie over hun leven hebben en houden en kunnen participeren in de maatschappij.
SMWF wil preventief handelen, zoekt samenwerking met andere betrokkenen en legt over haar inzet
op transparante wijze verantwoording af.
Maatschappelijk werkers werkzaam bij SMWF werken in diverse functies om hier aan bij te dragen.
Het bemensen van gebiedsteams en het bieden van (wijk)maatschappelijk werk binnen diverse
gemeenten in Friesland, bedrijfsmaatschappelijk werk voor opdrachtgevers, het bieden van
psychosociale hulpverlening en SMWFlexibel, een non-profit versie van detacheringswerk voor
sociale professionals zijn onderdelen van de werkzaamheden.
SMWF is een stichting in ontwikkeling, die zich ondernemend en vernieuwend op wil stellen in het
sociale domein.
Voor de afdeling Personeel en Organisatie zijn we per 1 januari 2019 op zoek naar een:

Adviseur P&O m/v
voor 28 uur per week
De aanstelling geschiedt vooreerst voor bepaalde tijd nl. tot eind 2019, waarbij de mogelijkheid
bestaat tot verlenging.
Algemene kenmerken:
De afdeling P&O bestaat uit 1 adviseur P&O en 2 medewerkers P&O die samen ongeveer 60
medewerkers, 2 managers en de directie ondersteunen in zaken rondom medewerkers, beleid en
organisatieontwikkeling.
Doel van de functie:
Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid en van personeelsinstrumenten
met als doel de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Adviseert gevraagd en ongevraagd en
ondersteunt het MT en de bestuurder bij de uitvoering van personeelsbeleid en levert een bijdrage
aan de organisatieontwikkeling.
Wij vragen:
- Afgeronde HBO opleiding op het gebied van P&O en minimaal 5 jaar ervaring op het gebied
van P&O in de rol van adviseur P&O;
- Je hebt de nodige ervaring in organisatieontwikkelingen en verandermanagement;
- Je kent en volgt de ontwikkelingen op het gebied van P&O (wet- en regelgeving, cao).
- Je bent resultaatgericht, inventief, zelfstandig, neemt initiatief, werkt gestructureerd,
planmatig en stelt prioriteiten;
- Je bent integer, betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig;
- Je kunt feedback geven en ontvangen en je bent kritisch op je eigen handelen, opvattingen
en meningsvorming en op die van anderen;
- Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- Kennis en ervaring op het terrein van beroepsregistratie SKJ is een pre;
- Kennis en ervaring met opleidingen en deskundigheidsbevordering op het terrein van Jeugd
en Maatschappelijk Werk is een pre.
Herken je deze woorden en eigenschappen, dan nodigen wij je uit om te reageren!

Wij bieden:
Goede arbeidsvoorwaarden. Het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van leeftijd en
ervaring minimaal € 2.705,- en maximaal € 3.988,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek en conform CAO Sociaal Werk (schaal 9).
Interesse?
Lijkt deze functie je wat en past bovenstaand profiel bij jou, mail dan je motivatie en CV vóór 11
december 2018 naar po@SMWF.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen
met Bert Bezoen, bestuurder SMWF (06-46072153) of Nienke Tuynman, manager SMWF (0620085920) . De gesprekken zullen plaatsvinden in week 51.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature, wordt niet op prijs gesteld.

