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(24 per week)
Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende
organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Wij
geloven erin dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig
is om die talenten te kunnen benutten. Onze kracht is het bieden van die ondersteuning! Jaarlijks
bereiken wij ruim 25.000 Rotterdammers vanuit onze 25 locaties verspreid over heel Rotterdam.
Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht
zijn.
Waar ga je werken?
De Schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers) van het CVD werken op voorscholen en basisscholen in
Rotterdam Noord, Schiebroek en Hillegersberg. Zij werken vanuit de school, maar kunnen indien
nodig ook op kantoor werkzaamheden uitvoeren. Het team bestaat uit 11 smw’ers, een
werkbegeleider, stagiaires en een teamleider. Het team typeert zich als netwerkers, leergierig, attent,
praktisch, kwaliteit gericht en professionals die tussen verschillende niveaus kunnen schakelen.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Hoe het schoolmaatschappelijk werk vorm wordt gegeven op een school is afhankelijk van de vraag
en behoefte van de school.
De werkzaamheden kunnen per dag verschillend zijn, maar hebben een vaste structuur.
Alle (v)smw’ers) hebben regelmatig overleg met de intern begeleider van de (voor)school. Deze
overleggen zijn ter ondersteuning van de zorgstructuur in scholen en vanuit het overleg kunnen
kinderen en hun ouders/verzorgers aangemeld worden bij het (V)SMW.
Kinderen en ouders kunnen ook zelf om hulp vragen bij het (V)SMW. Bijvoorbeeld als er sprake is van
faalangstproblemen, problemen op het gebied van weerbaarheid e.d. Ouders kunnen ondersteund
worden bij de opvoeding van hun kind. Waar mogelijk wordt de samenwerking met het (professionele)
netwerk gezocht.
•
•
•
•
•
•

Jij geeft informatie en advies aan de (voor)school: bv. over de hulpvraagverheldering;
Jij werkt samen met kinderen, hun ouders/verzorgers, de (voor)school en het (professionele)
netwerk of partners in de wijk;
Jij bemiddelt tussen kinderen/ ouders en hulpverlening en tussen kinderen/ ouders en de
(voor)school;
Jij participeert in netwerkoverleggen in de wijk;
Jij biedt individuele hulpverlening maar bent ook in staat om ouders en/of kinderen te trainen;
Jij signaleert en zet acties uit naar een intensievere vorm van hulp.

Wat breng jij mee?
Je hebt een afgeronde, relevante HBO opleiding. Tevens ben jij geschoold door middel van
aanvullende cursussen in het kader van School Maatschappelijk Werk. Je hebt kennis op het gebied
van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën.
Tevens heb jij kennis en inzicht in relevante methodieken en weet deze methodieken op de juiste
wijze toe te passen. Jij beschikt over het analytisch vermogen om de hulpvraag op de juiste wijze te
vertalen naar een begeleidings-actieplan. Jij hebt dan ook kennis van ontwikkelingspsychologie en
beschikt over kennis van de sociale kaart. Tevens ben jij probleemoplossend en toon jij een hoog
improvisatievermogen bij het tot stand brengen van een betere kwalitatieve dienstverlening.
Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief; resultaatgericht; leergierig; integriteit; stressbestendigheid; samenwerken en flexibiliteit.

Wij bieden jou:
• inschaling is in salarisschaal 8, maximaal € 3.624,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid;
• arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk;
• een eindejaarsuitkering van 8,3%;
• een goede werksfeer en een plaatsje in een enthousiast team;
• een uitdagende baan met toekomstperspectief waar je veel voldoening uit kan halen;
• ontwikkelingsmogelijkheden middels je LoopbaanBudget, wat je in overleg kunt besteden aan
jouw individuele inzetbaarheid;
• aandacht voor vitaliteit, o.a. door workshops, fruitwater en wekelijks vers fruit op het werk;
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.011 per email naar
vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag vóór 14 mei 2019. Op 20 mei 2019 vinden de eerste
sollicitatiegesprekken plaats.
Procedure
De procedure bestaat uit 2 gesprekken en een arbeidsvoorwaarden gesprek. Voorafgaand aan het
tweede gesprek wordt een digitale assessment afgenomen.
Nog vragen?
Neem dan gerust even contact op met Coos Gunneweg, Teamleider schoolmaatschappelijk werk tel.
010-2438100. Voor meer informatie over het CVD kan je ook een kijkje nemen op onze website
www.cvd.nl.

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

