Wij zijn op zoek naar jou!
Wij zijn een enthousiast en gepassioneerd team voor sociaal kwetsbare mensen
en zoeken jou als aanvulling op ons team.
Met welzijn op recept richten wij ons op de ondersteuning van mensen die voor hun klachten geen medische of
psychologische behandeling nodig hebben, maar die geholpen zijn in het behouden en verbeteren van hun
gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts, of een andere zorgverlener in de eerste lijn, deze persoon naar
een welzijnsadviseur.
Welzijn op recept blijft groeien, daarom zijn wij op zoek naar een:

Welzijnsadviseur
32 uur in de week
Wij zoeken een enthousiast, positief ingesteld persoon met een flexibele instelling, die graag werkt binnen een team.
Daarnaast ben je communicatief sterk en heb je affiniteit met kwetsbare mensen.
Wat je gaat doen
Als welzijnsadviseur ondersteun je mensen in het vinden van een passende activiteit zoals bewegen, creatieve
activiteiten, met elkaar koken en eten of een vorm van vrijwilligerswerk. Deze korte, individuele begeleiding geeft
net dat duwtje in de rug waaroor mensen weer energie krijgen en daarmee hun welzijn vergroten.
Je voert gesprekken met deelnemers over hun leefsituatie, wensen, mogelijkheden, kansen en je geeft informatie en
advies over activiteiten. Je begeleidt deelnemers in het vinden van een zinvolle daginvulling of het uitbreiden van
hun netwerk.
Samen met jouw collega’s, vrijwilligers en netwerkpartners ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe
activiteiten, afgestemd op de vraag vanuit de doelgroep, de maatschappij en de organisatie.
Je onderhoudt het vrijwilligersbestand en breidt dit uit, je motiveert en begeleidt vrijwilligers. Je houdt hierbij
rekening met de behoeften en mogelijkheden van cliënten, bezoekers, de organisatiedoelen en externe
ontwikkelingen.
Je werkt nauw samen met de collega’s en vrijwilligers in het welzijnsveld en onze partners in de eerstelijnszorg.
Je bent verantwoordelijk voor jouw deel van de administratie waarbij je de verzamelde gegevens registreert en
evalueert.
Wij werken vanuit de methode competentiegerichte begeleiding. Dat betekent dat we op zoek gaan naar wat voor
de cliënt werkt en het versterken van diens competenties. Wij geloven in samenredzaamheid.
Wie wij zoeken
De nieuwe collega die wij voor deze functie zoeken, heeft een relevante opleiding (HBO-niveau), bijvoorbeeld SPH of
toegepaste psychologie en heeft affiniteit met mensen met psychosociale problematiek of andere sociale
kwetsbaarheid. Je hebt specifieke ervaring/affiniteit gericht op het aansturen van vrijwilligers.

Uiteraard ben je communicatief sterk, weet je mensen te enthousiasmeren en motiveren en ben je oprecht
geïnteresseerd in de ander. Je hebt voldoende daadkracht en creativiteit om in deze dynamische omgeving
zelfstandig te kunnen werken. Bij voorkeur heb je kennis van de sociale kaart in Vlaardingen/Schiedam.
Arbeidsvoorwaarden
Je komt in dienst van Stichting Seniorenwelzijn. Je arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en de CAO Social Work is van
toepassing.
Over Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak (Stoed) is een netwerkorganisatie. Onder de holding Stoed vallen Stichting Seniorenwelzijn,
Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Zorg Stoed.
Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. Vanuit onze
afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een (psycho)sociale kwetsbaarheid.
Meer informatie: www.wonenmeedoenontmoeten.nl
Heb je interesse?
Wil je inhoudelijk meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met onze kwartiermaker, Mirjam Dijkstra,
via telefoonnummer 06 57314624.
Wij komen graag met je in contact als je interesse hebt om bij ons als Welzijnsadviseur aan de slag te gaan. Je kunt je
sollicitatiebrief en C.V. per e-mail richten aan:
Stichting Onder Een Dak
t.a.v. Kyra Smit, afd. personeelszaken
E-mail: pz@stoed.nl

Wij ontvangen je sollicitatie graag voor maandag 14 oktober.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

