Maatschappelijk Werker / Begeleider HBO
(32 uur 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 er in 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 25 locaties verspreid over heel Rotterdam. De kernwaarden van
het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht zijn.
Waar ga je werken?
Je komt werken in het team Gezinnen. Team Gezinnen biedt zowel ambulante hulpverlening op drie
CVD locaties als in de wijk. De locaties bevinden zich in Delfshaven, Charlois en Crooswijk. Tevens
biedt het team op verzoek opvoedondersteuning aan in de gebiedsteams.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Team Gezinnen is een dynamisch team en als begeleider ben je verantwoordelijk voor het
extramuraal ondersteunen van de gezinnen. In jouw functie ondersteun je zowel de
ouders/verzorgers en biedt je opvoedondersteuning aan de kinderen. Je bent in staat cliënten te
ondersteunen op financieel gebied en je bent verantwoordelijk voor de doorstroom naar een
vervolgplek. Tevens heb je een monitorende en signalerende rol in het traject en in het contact met
de samenwerkingspartners. Als begeleider binnen team Gezinnen werk je zelfstandig en beheer je
zelf je agenda.
Wat breng jij mee?
• Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding en bent geïnteresseerd in de problematiek
van de cliënt;
• Je bent SKJ geregistreerd of dit is op korte termijn mogelijk;
• Je hebt kennis van en inzicht in verschillende methodieken om de cliënt verder op weg te
helpen in zijn of haar zelfstandigheid;
• Je bent analytisch en kan de hulpvraag goed omzetten in een actieplan;
• Je versterkt het sociaal netwerk van de cliënt en benut mogelijkheden binnen dit netwerk;
• Je bent flexibel inzetbaar;
• Je kan goed zelfstandig werken, maar kan ook je collega’s ondersteunen en samenwerken;
• Je beschikt over een outreachende attitude, je bent stressbestendig en communicatief sterk
(mondeling en schriftelijk);
• Je onderschrijft de kernwaarden van het CVD.
Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief, leergierig, resultaatgerichtheid, integriteit, stressbestendigheid, flexibiliteit en samenwerken.
Wij bieden jou:
• Een marktconform salaris: 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, o.a. het Individueel Keuzebudget en
eindejaarsuitkering van 8,3%.
• Een goede werksfeer en een enthousiast team.
• Een uitdagende baan waar je veel voldoening uit kan halen.
• Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels je LoopbaanBudget wat je in
overleg kunt besteden aan jouw individuele inzetbaarheid.
• Het ‘beweeg mee met het CVD’ programma, o.a. workshops, fruitwater en wekelijks vers fruit
op het werk.
• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een onderdeel van ons aannamebeleid.
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.024 per e-mail naar
vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag vóór 30-08-2019.

Nog vragen?
Neem dan gerust even contact op met Miranda Terlouw, teamleider gezinnen op telefoonnummer 0623416556. Zij kan jou alles vertellen over de vacature. 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.

