WIJ maakt veel werk van preventie en heeft daar mooie resultaten mee geboekt. Samen
met anderen natuurlijk want we heten niet voor niets WIJ. Met het samen optrekken is
een krachtig preventienetwerk ontstaan dat continu leert en verder ontwikkelt.
Speciaal voor dit leren en ontwikkelen, en voor het stevig borgen van wat we doen,
zoeken we een nieuwe collega. Iemand die mensen weet te verbinden. Die leren en
vernieuwen in het DNA heeft zitten. Die door en door snapt hoe dynamische netwerken
functioneren. En die op en top bij de tijd is op het gebied van preventie, sociaal beleid,
gedrag en gedragsverandering.
Per 1 maart 2021 zoeken we een

voor 32 uur per week.

Het werk bestaat uit het samen met anderen ontwikkelen en borgen van programma’s en
werkvormen in het kader van preventie. Doel is behoud van regie over het eigen leven.
Belangrijke thema’s zijn:
•
•
•
•

Wonen
Dagelijks functioneren
Sociaal-Maatschappelijk participeren
Mentaal en fysiek welbevinden

De collega die we zoeken is sterk in:
•
•
•
•

netwerken
innoveren
ondernemen
samenwerken

In alles wat we doen sluiten we aan bij de verlangens, vaardigheden en beleving van de
mensen voor wie wij er willen zijn. We zoeken verbinding met iedereen die een bijdrage
kan leveren aan behoud van zelfredzaamheid en eigen regie.
Voor meer informatie:
•
•
•
•

Van WIJ naar wij. De lessen van 2019
Visiedocument Zorg voor elkaar Breda
Campagne Wonen met Gemak 2021
De Inspiratiebus

WIJ biedt een dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar in schaal 10 van de CAO
Sociaal Werk. Het salaris wordt, afhankelijk van kennis en ervaring, ingeschaald tussen
€ 3.142,- en € 4.712,- per maand bij fulltime dienstverband. De intentie is na 1 jaar over
te gaan naar een vast dienstverband.
Heb jij een relevante opleiding op HBO+ niveau en werkervaring binnen het sociaal
domein? Kennis van sociale marketing en affiniteit met ouderen? Stuur dan je motivatie
met CV vóór 12 januari 2021 naar: ellybeek@zorgvoorelkaarbreda.nl.
De gesprekken vinden plaats op maandag 18 januari en woensdag 27 januari 2021. Een
TMA is onderdeel van de procedure. Deze vindt plaats na het eerste gesprek.
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Liesbeth Smedinga via
076 525 15 00.

