Palet Welzijn is op zoek naar een enthousiaste verbinder
die het Sociaal Team Gouda komt versterken.
Het Sociaal Team Gouda geeft betekenis door mensen in hun kracht te zetten en biedt basishulp aan
de inwoners van Gouda, dichtbij en in de wijk. Van zingeving, wonen, financiën, mantelzorg, sociale
relaties, lichamelijke- en psychische gezondheid, tot aan werk en activiteiten. Vanuit hun eigen
specialisme zijn onze sociaal werkers deskundig, zichtbaar in de samenleving én trots op de
gemeente waar zij werken.
Het Sociaal Team Gouda wordt gevormd door professionals van verschillende organisaties, met
uiteenlopende expertises, een samenwerkingsverband van Kwintes (GGZ), Palet Welzijn, Mee
((L)VB), Enver (Jeugd) en Kwadraad (Maatschappelijk werk) en bestaat uit ca. 40 fte aan
professionals. Palet Welzijn levert de expertise op het gebied van ouderenwelzijn, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersinzet in het samenwerkingsverband en is voor het team op zoek naar
een:

Sociaal Makelaar Gouda
24 uur per week
Wat ga je doen?
De sociaal makelaar draagt vanuit de eigen rol bij aan de missie en doelstellingen van het Sociaal
Team Gouda. Als spil in het maatschappelijk veld is de sociaal makelaar voortdurend aan het
‘makelen en schakelen’ tussen partijen in het maatschappelijke veld en draagt zo bij aan
samenredzaamheid. De sociaal makelaar vangt signalen en behoeften van inwoners en professionals
op en zorgt dat deze samen met anderen opgepakt kunnen gaan worden. Als sociaal makelaar werk
je op een collectief niveau. Je hebt geen eigen caseload en treedt niet op als hulpverlener.
De sociaal makelaar is zichtbaar en vindbaar waar mensen zich van nature bevinden en elkaar
ontmoeten. Je houdt je bezig met het onderhouden en verder uitbouwen van een actief netwerk
rondom het Sociaal Team Gouda en het doorontwikkelen van wijkgericht werken samen met
collega’s. Daarbij verbind je de formele en informele zorg op een adequate manier. Jouw droom is
een inclusieve samenleving! Als sociaal makelaar kun je ondernemend zijn in het versterken van
eigen kracht, zelfregie, oplossingsgericht gedrag, betrokkenheid en participatie.
Je komt in dienst van Palet Welzijn en werkt in een klein, zelforganiserend team. Naast de
benodigde algemene kwaliteiten ligt jouw expertise op het gebied van ouderenwelzijn en
mantelzorgondersteuning.

Wie zoeken wij?


Iemand die buiten de gebaande paden denkt, ondernemerschap toont, die in alles wat je ziet
een interessante werkbare combinatie ziet voor ouderen, wijkbewoners i.c.m. het sociaal
domein en het maatschappelijk veld. Je weet wat er leeft in buurten en verenigingen en je kunt
met iedereen een goede relatie opbouwen.



Voor een sociaal makelaar is geen dag hetzelfde. Jouw stressbestendigheid, flexibiliteit en
improvisatievermogen komen goed van pas.
 Jouw optimisme en neus voor kansen, maakt dat signalen mogelijkheden worden en brengt je
tot creatieve oplossingen.

Onze ideale kandidaat heeft:




Voltooide HBO-opleiding, zoals MWD of Social Work.
Een aantoonbare band met Gouda.
Passie voor werk in de wijk en een oprechte interesse in mensen, hun talenten en hun
uitdagingen. De wijk is jouw kantoor, als een echte pionier beweeg je je gemakkelijk tussen
verschillende werelden en culturen.
 Affiniteit met kwetsbare inwoners en specifieke expertise op het gebied van ouderenwelzijn en
informele zorg (mantelzorgondersteuning en vrijwilligersinzet).
 Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij jou?







Jaarcontract volgens de CAO Sociaal Werk, met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid
(salarisschaal 8).
Plezierige werksfeer in een klein en gedreven team, waarbij je de mogelijkheid hebt om het
verschil te maken.
Flexibiliteit met betrekking tot werkdagen,-tijden en –plek (in onderling overleg)
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een individueel budget voor loopbaanontwikkeling,
vitaliteitsverlof, vakantietoelage, eindejaarsuitkering, collectieve (zorg)verzekeringen en
reiskostenvergoeding
Pensioen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Solliciteren of meer weten?
Wil je meer informatie over deze functie? Neem contact op met Berthie Meliissen (sociaal makelaar)
T 06 55881087
Enthousiast? Stuur uiterlijk 25 maart a.s.je motivatiebrief en CV naar Brenda van Dam, Manager
Palet Welzijn, via info@paletwelzijn.nl
Wij zien je sollicitatie- en motivatiebrief graag tegemoet.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 en/of 29 maart plaats.
Re-integratiekandidaten, boventallige en interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in deze
procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

