
 

 
Is op zoek naar een  

 

Sociaal Juridisch Dienstverlener 
32 uur per week met de standplaats Goes & Zierikzee 

 
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) is een brede welzijnsinstelling die 
diensten levert op het gebied van welzijn, sport en bewegen, maatschappelijk werk en  

cliëntondersteuning. SMWO is een professionele, bloeiende organisatie die voortdurend in beweging is.  
Innovatie en samenwerking is zeer belangrijk binnen onze organisatie. Onze medewerkers zijn, flexibel, 
toegewijd aan de klant en hebben een open opstelling. Voor medewerkers van SMWO verzorgen we graag 
een fijne werkomgeving. Voor het zelforganiserend team Sociaal Juridische Dienstverlening, zijn wij op 
zoek naar een collega die ons kan ondersteunen in een uitdagende werkomgeving, gekenmerkt door veel-
zijdigheid en afwisseling.   

 
De Sociaal Juridisch Dienstverlener; 

 Geeft informatie en advies aan burgers over wet- en regelgeving én voorzieningen; 
 Helpt bij het opstellen van brieven, bezwaarschriften en zorgt voor bemiddeling tussen cliënt en 

diverse instanties;  
 Beantwoordt vragen op het gebied van sociale zekerheid, huisvesting, belasting, arbeid en  

vreemdelingenrecht;  

 Signaleert structurele leemten in wet- en regelgeving; 
 Beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
 Helpt bij het houden van de regie in het leven van de cliënten. 

 

Profiel: 
Onze nieuwe collega is enthousiast, ondernemend en betrouwbaar. Je hebt actuele kennis op sociaal juri-

disch terrein. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en beschikt 

over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast heb je aantoonbare belangstelling voor 

en betrokkenheid bij mensen met een zwakkere sociaal economische positie. Je bent in staat om  

complexe situaties snel te analyseren. Je zoekt de verbinding en samenwerking met andere instanties. 

Verder is het van belang dat je zelfstandig en gestructureerd kan werken. Daarnaast herken je jezelf in de 

volgende competenties; je bent flexibel, stressbestendig, tactvol, oplettend, geduldig en je hebt een goed 

inlevingsvermogen. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding (HBO-SJD / HBO Recht)  

daarbij heb je enige jaren ervaring opgedaan in de sociaal juridische dienstverlening.  

 
Ons aanbod: 

 Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar; 

 De functie wordt gewaardeerd conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8: min. € 2.544,=  

en maximaal €3.624,= op fulltime basis; 
 Bij de functie passende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Reiskostenregeling woon-werkverkeer; 

 
Sollicitatieprocedure:  
Je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae kun je voor 12 februari 2019 richten aan SMWO, t.a.v. de selec-
tiecommissie “Sociaal Juridisch Dienstverlener” per e-mail  aan: personeelszaken@smwo.nl.  

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw Slingenberg of mevrouw den Ouden, tele-
foon (0113) 277111. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  De 
gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 19 februari 2019. In het kader van de AVG worden persoons-

gegevens na de procedure vernietigd. 

 

http://www.smwo.nl/index.php
mailto:personeelszaken@smwo.nl

