Miks welzijn kent een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en speelt in op relevante
maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vinden dat iedereen er toe doet. Vanuit deze overtuiging
zetten wij ons elke dag met passie in voor inwoners van De Fryske Marren. Jong of oud, gezond of
kwetsbaar, rijk of arm; iedereen verdient een gezond, sociaal en vitaal leven. Een sterke samenleving
bouw je niet alleen. We werken samen met de hele gemeenschap en zorgen voor de juiste
verbindingen. We geven mensen het juiste zetje naar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
Dit doen we op maat, met kennis en met hart voor mensen.
Vacature Biner/opbouwwerker
Wij zijn op zoek naar een Biner/opbouwwerker voor 24 uur per week
Ben jij een resultaatgerichte Biner, die op bevlogen wijze gebiedsgericht welzijnswerk neerzet? Heb je
innovatieve ideeën om met welzijn bij te dragen aan het sociaal domein? Ben je een goede netwerker
die in samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners ideeën omzet in de praktijk.
Dan ben jij de Biner/opbouwwerker die wij zoeken.
Taken
• Als Biner richt je je op het versterken van de sociale samenhang, participatie en het meedoen van
inwoners. Je signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities in je werkgebied.
Op basis van gebiedsanalyses ontwikkel je de welzijnsaanpak resultaatgericht verder. Resulterend
in vernieuwende welzijnsdiensten;
• Je bent in je werkgebied zichtbaar en pro-actief. Je hebt een heldere kijk op de verschillende
groepen bewoners en hun behoeften. Je weet als geen ander (zorg)vragen te koppelen aan
(vrijwillige)maatschappelijke inzet; je stimuleert en ondersteunt inwonersinitiatieven;
• Je ondersteunt inwoners en maatschappelijke organisaties vraaggericht bij de vormgeving van
samenwerking, projecten en activiteiten.
• Je geeft -samen met collega’s en netwerkpartners- een impuls aan vernieuwende
welzijnsdiensten. Zoals het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor kwetsbare
doelgroepen;
• Het inzetten van sociale media bij je werk vind je leuk en heb je ervaring mee.
We verwachten
• Aantoonbare ervaring als Biner/opbouwwerker; kennis van de sociale kaart en een netwerk
(vrijwilligersorganisaties/ maatschappelijke organisaties) is een pré;
• Je bent aantoonbaar sociaal ondernemend en verbindend; met visie op gebiedsgericht werken;
• Je hebt kennis van effectieve sociale interventies;
• Je werkt projectmatig en outreachend; en beheerst netwerk-strategieën;
• Je presentatie en rapportagevaardigheden zijn goed en je hebt kennis van sociale media;
• Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding (bij voorkeur CMV of Social Work);
• Je bent bereid ook avonden te werken en verstaat de Friese taal;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs.
We bieden
• Een uitdagende functie tot 31 december 2018 (met mogelijkheid tot verlenging) bij Miks welzijn.
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
• Een sociale en prettige werkomgeving.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
dienstverlening. De functie is ingedeeld in schaal 8. De cao kent een individueel keuzebudget, ter
hoogte van circa 18% van het bruto salaris. Dit budget geeft de mogelijkheid om
arbeidsvoorwaarden af te stemmen op persoonlijke wensen en behoeften. Bij aanstelling dient
een Verklaring Omtrent het Gedrag worden overlegd.
Solliciteren
Nadere informatie kun je inwinnen bij Miks welzijn, Annette de Vries, leidinggevende 06-10826274.
Je schriftelijke motivatie, met CV, ontvangen we graag uiterlijk 23 april a.s. per e-mail t.a.v.
Margriet de Vries, Medewerker P&O mdevries@miks-welzijn.nl
Gesprekken worden gepland op 30 april.

