
 
zoekt twee medewerkers met een hart voor mensen voor de functie van: 

 
 

Sociaal Werkers 
met ervaring in het maatschappelijk werk  

36 uur, Oosterschelderegio 
 

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, groeiende organisatie die voortdurend in beweging 
is. Onze medewerkers zijn, flexibel, toegewijd aan de klant en hebben een open opstelling. Voor 

medewerkers van SMWO verzorgen we graag een fijne werkomgeving.  We zoeken twee sociaal 
werkers en bieden je een boeiende en uitdagende werkkring, gekenmerkt door veelzijdigheid en 
afwisseling. Je werkt onder leiding van en legt rechtstreeks verantwoording af aan de teamleider. 
 

We zoeken: 
 
Sociaal werker(s) die: 

 (psycho)sociale hulp verleent; 
 concrete en informatieve hulp kan bieden;  
 onderzoek, rapportage en registratie uitvoert; 
 signalen en zorgen onderzoekt op een pro-actieve en ondernemende wijze; 
 weet het evenwicht in faciliteren en ondersteunen zorgvuldig te bewaken; 
 werkt logisch samen met het eigen netwerk en de informele zorg rondom de cliënt in zijn of 

haar eigen omgeving; 
 treedt waar nodig op als casemanager; 
 herkent de ernst van de problemen en beperkingen van mensen voor het dagelijks 

functioneren; 
 onderhoudt contacten met cliënten en/of ouders vanuit orthopedagogische en psychologische 

invalshoek. 
 

Gezien de huidige ontwikkelingen zoeken we enthousiaste sociaal werkers met ervaring op de 
gebieden van jeugdproblematiek en casemanagement. Hierbij zien we een registratie als 

Jeugdprofessional (SKJ) als een pré.  
 
Profiel: 
Je beschikt over een HBO-diploma Social Work en relevante werkervaring.  
Je herkent je in de volgende kwaliteiten: 

 een hoge mate van zelfstandigheid; 
 een teamplayer die collegialiteit vanzelfsprekend vindt; 
 uitstekende analytische- en sociale vaardigheden; 
 goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
 goede consultatie- en adviesvaardigheden; 
 klantgericht en resultaatgericht; 

 bekend met oplossingsgericht werken; 
 eventueel bereidheid om op toerbeurt bereikbaar te zijn buiten kantoortijd; 
 eventueel bereidheid om deel te nemen aan het interventieteam Huiselijk Geweld.  

 
Ons aanbod: 
 een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar; 

 de functie wordt gewaardeerd conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8: minimaal € 

2.544,= en maximaal € 3.624,= op fulltime basis; 
 bij de functie passende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 reiskostenregeling woon-werkverkeer; 
 intervisie en werkbegeleiding. 

 
 

 
  

http://www.smwo.nl/index.php


Sollicitatieprocedure:  
Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je richten aan SMWO, t.a.v. de selectiecommissie 

Sociaal Werkers, Postbus 310, 4460 AS GOES of via e-mail aan personeelszaken@smwo.nl. 
Informatie over de functie kun je inwinnen bij mevrouw A. Ton, teamleider of de heer M.J. 
Nieuwenhuijse, teamleider, telefoon (0113) 277111. De sluitingsdatum is 30 juni 2019. 

Sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op donderdag 11 juli.  

mailto:personeelszaken@smwo.nl

