Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, actief in de regio
Zuid-Holland Noord. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering en
begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij hebben we
als doel dat zij hun kracht hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen.
Voor team Hillegom, Lisse & Teylingen (HLT) zijn wij op zoek naar een:

enthousiaste, ambitieuze collega op hbo-niveau in de functie van

Maatschappelijk Werker voor 24 uur per week
Werk je graag met mensen, ook als de problemen hun boven het hoofd zijn gegroeid? Ben je in staat
hen met geduld, humor en respect hun kracht te helpen hervinden? Dan is dit jouw baan.

Wat ga je doen?
Als Maatschappelijk Werker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de
herstelgerichte actieplannen van cliënten. Je werkt hierin nauw samen met de Persoonlijk
Begeleiders en/of beheerders. Dit vereist een vorm van begeleiding waarin je zeer actief met cliënten
omgaat. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het uitvoeren en opstellen van krachteninventarisaties en
actieplannen, casemanagement, individuele begeleiding, het leveren van een bijdrage aan beleidsen methodiekontwikkeling en nieuwe vormen van hulpverlening.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding HBO MW of vergelijkbaar.
Je hebt affiniteit met de doelgroep.
je hebt een stevige, dynamische persoonlijkheid.
Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en bent in staat om stimulerend op te treden.
Je bent flexibel en creatief.
Je bent in bezit van eigen vervoer.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij De Binnenvest zijn we voortdurend in beweging om het werk voor onze cliënten op de beste wijze
te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en toegankelijk.
De functie biedt een grote mate van zelfstandigheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingedeeld in functieschaal 8 (max.
€ 3.961,-) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je motivatie onder vermelding van vacaturenummer 035 uiterlijk voor 7 juni a.s. naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.

Wil je meer weten over de inhoud van de functie?
Neem dan contact op met Jessica Olij, Manager Ambulant, j.olij@debinnenvest.nl.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekend gemaakt. Interne kandidaten genieten bij
gelijke geschiktheid de voorkeur.

