SWR is het samenwerkingsverband voor de wijkteams van DOCK, CVD en WMO Radar

Sociaal Werk Rotterdam zoekt
Maatschappelijk werkers voor volwassenen:
Ziektevervanging wijkteam Overschie per direct voor circa 16 uur per week
Wijkteammedewerker Centrum/Noord (20 uur), te combineren met de
ziektevervanging in Overschie
Ziektevervanging wijkteam Noord per direct voor circa 36 uur per week, in eerste
instantie voor een periode van een half jaar
Meer weten van werken in een wijkteam? https://www.youtube.com/watch?v=G6y5UWKNMnk
Ben jij een enthousiaste wijkteammedewerker/maatschappelijk werker die zich met hart en ziel in wil zetten
voor de inwoners van Rotterdam? Ben jij de professionele hulpverlener die vaardigheden bezit om mensen in
hun kracht te zetten zodat zij de eigen regie weer (her)pakken? Ben je iemand die het logisch vindt om met lef
de wijk in te gaan en netwerken te verbinden? Dan ben jij dé wijkteammedewerker waar wij naar op zoek zijn!
Je gaat deel uitmaken van één van 42 de wijkteams in Rotterdam In welk wijkteam je terecht komt is afhankelijk van
de vacatureruimte binnen de teams/het gebied. Wijkteams geven ondersteuning aan: jeugdigen, gezinnen en
volwassenen die dat nodig hebben. Als maatschappelijk werker voor volwassen krijg je te maken met verschillende
thema’s zoals: multi-problematiek, schulden, huiselijk geweld, psychosociale vraagstukken,
verstandelijke/psychiatrische problematiek, werk & inkomen.

Taken:




Het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners;
Een systeemgerichte (=gezins) aanpak opstellen en inzetten;
Het tijdig schakelen naar wijknetwerk, specialistische hulp of (WMO) zorg.

Jouw profiel:







een afgeronde opleiding Hbo- MWD of SPH;
bij voorkeur 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
je gaat outreachend te werk, er op af en pakt door;
je bent zelfstandig, flexibel en initiatiefrijk;
zakelijke instelling en accuratesse bij de registratie en verantwoording van het werk;
goede communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

SWR biedt:




De functie wordt gewaardeerd in schaal 8 (min. € 2.712 max. € 3.864 ,--) bij een fulltime dienstverband van 36
uur per week);
Mogelijkheid tot verlenging van het contract;
Als volwaardig lid van het wijkteam neem je deel aan overleg, trainingen en intervisie.

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief vóór 17 mei met je cv en motivatie naar vacatures@cvd.nl. SWR is een samenwerking van
drie partijen. De sollicitatiegesprekken zijn op 20 mei en 25 mei en worden in gezamenlijkheid gevoerd.
Bij welke partij de indienststelling plaatsvindt, wordt in overleg bepaald.

Vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met:
CVD:
Coos Gunneweg tel: 06 1851 0770 www.cvd.nl
Wmo radar:
Jolanda Moerkerke tel: 06 2902 2846 www.wmoradar.nl

