Vacature
WIJ staat voor aandacht. Van mensen voor mensen. WIJ werkt aan een stad
waarin mensen goed voor zichzelf en elkaar zorgen. Inwoners, vrijwilligers en
professionals samen. Waarbij je de ander net zo serieus neemt als jezelf. Grenzen tussen
burgers en professionals, binnen en buiten, hoog of laag, zijn er dan niet. Iedereen
draagt naar vermogen bij.
Onze sturing komt van klanten, stakeholders en collega’s, interne en externe. Door
samen aan onze idealen te werken, dragen we bij aan waardenetwerken zoals Zorg voor
elkaar Breda. Het ideaal van Zorg voor elkaar Breda is passende ondersteuning voor
iedere Bredanaar die dat nodig heeft met een zo hoog mogelijke inbreng van die
Bredanaar zelf.
Voor onze bijdrage aan Zorg voor elkaar Breda zoeken we een
professional Social Work voor 28 uur per week
die breed inzetbaar is. Deze inzet gaat van individuele ondersteuning bij mensen thuis,
tot de ontwikkeling van netwerken rond maatschappelijke thema’s. Onderwerpen zijn
bijvoorbeeld isolement, beweging, gezonde voeding en geschikt wonen.
Waarde realiseren doe je samen. Dit ‘samen’ op basis van gelijkheid, uit de behandelstand, stelt hoge eisen aan vakmanschap en engagement. Niet: meer weten en kunnen
dan anderen, maar delen, ruimte geven, luisteren, kansen zien en benutten, van waarde
zijn voor de mensen voor wie je er bent. We willen aansluiten bij de verlangens, beleving
en competenties van de ander. Zonder daar agogische vakbekwaamheid voor in te
leveren. Zonder daar een team, functienaam of leidinggevende voor nodig te hebben.
Voor meer informatie:
 verkenning.wijbegintbijjou.nl
 transformeren.wijbegintbijjou.nl
 visiedocument.zorgvoorelkaarbreda.nl
 toetsingskader.zorgvoorelkaarbreda.nl
De collega die we zoeken is sterk in:









samenwerken
coachen
durven
innoveren
netwerken
creativiteit
resultaten boeken
flexibiliteit

WIJ biedt een dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar, in schaal 8 van de CAO
Sociaal Werk. Heb jij de opleiding Social Work succesvol afgerond? Stuur dan je
motivatie met CV vóór 7 december 2017 naar: ellybeek@zorgvoorelkaarbreda.nl
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 15 en 22 december a.s.. Een TMA is onderdeel
van de procedure en vindt plaats na het eerste gesprek. Heb je vragen over deze
vacature, neem dan contact op met Nelly de Graauw: (076) 525 15 20

