
 

 
 

Zoekt een 

                                      Medewerker Welzijn 2 
Voor 36 uur per week  

 (standplaats Goes) 
 

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Welzijn 2 die zich binnen het Sociaal Domein zal richten op vrijwil-
ligers en mantelzorgers in de gemeente Goes.  
Je werkt vanuit een zelf organiserend team aan: 
 
 actief contacten leggen met de doelgroep; 
 ontwikkelen en vormgeven van de inhoud van de activiteiten;  
 begeleiden, informeren, adviseren en/of doorverwijzen van vrijwilligers en mantelzorgers 
 signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg; 
 opbouwen van een netwerk en hierin contacten onderhouden en samenwerken; 

 werken binnen een vastgesteld budget; 
 verrichten van bijbehorende administratieve werkzaamheden. 
 
Profiel: 
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, gericht op het vakgebied Social Work, Culturele en  
Maatschappelijke Vorming (CMV). 
Je hebt kennis van het sociaal domein en oog voor ontwikkelingen en mogelijkheden van de doelgroepen. 
 
Je herkent je in de volgende kwaliteiten: 

 klantgericht en dienstverlenend; 
 ervaring met wijkgericht werken; 
 goede sociale vaardigheden; 
 vaardigheid in het hanteren van gesprekstechnieken; 
 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
 zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 
 creativiteit voor het organiseren en vormgeven van activiteiten; 
 stimuleren en motiveren van deelnemers en het creëren van een goede sfeer; 
 flexibele werkhouding (bereidheid om te werken in de avonduren en in het weekend) 
 

Ons aanbod: 
 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;  
 de functie wordt gewaardeerd conform de CAO Sociaal Werk, op basis van kennis en ervaring  

word je ingedeeld in functieschaal 8: € 2.544,- – € 3.624 op fulltime basis goede secundaire arbeids-
voorwaarden en deelname aan het pensioenfonds PFZW; 

 reiskostenregeling woon-werkverkeer. 
 
Sollicitatieprocedure:  
Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je richten aan SMWO, t.a.v. de selectiecommissie, Postbus 310, 

4460 AS GOES of via e-mail aan personeelszaken@smwo.nl. De sluitingsdatum is 14 januari 2019.  

De vacature is zowel intern als extern opengesteld. In het kader van de AVG worden persoonsgegevens na 

de procedure vernietigd. 
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