Stichting Rzijn, kinderopvang en welzijn is werkzaam in de gemeente Westerwolde, werkgebied Zuid.
Wij zijn een dynamische, flexibele organisatie, waar het prettig werken is. We werken klantgericht en
sluiten aan bij de vraag van de inwoners van de gemeente. Wij zijn op zeer korte termijn op zoek naar
een

Maatschappelijk werker met
affiniteit voor de doelgroep
asielzoekers
voor 32 uur per week
Voor de duur van 1 jaar

Algemene kenmerken
Als maatschappelijk werker bij stichting Rzijn functioneer je binnen een klein team. Binnen het
team zijn maatschappelijk werkers, een jongerencoach, gezinscoach en een cliëntondersteuner
werkzaam. Het aandachtsgebied voor deze functie is asielzoekers, deze functie op het COA is een
nieuwe functie binnen het team.
De functie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de jeugdconsulent van het Centrum
voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJVG) en met de GZA (Geneeskundige Zorg Asielzoekers). Het
werkgebied is ook grotendeels het COA terrein.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Signaleren van risicofactoren en waar nodig doorverwijzen
• Hulpvraag in kaart brengen
• Plan van aanpak opstellen of overdrachtsformulier
• Inschakelen en werken met een (telefonische) tolk
• Contact onderhouden met externe partijen
Functie vereisten:
• Relevante hbo- opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening
• Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken
• Affiniteit met de doelgroep asielzoekers/vluchtelingen
• (Bijhouden van) kennis van de ontwikkeling binnen het vakgebied door het deelnemen aan
deskundigheidsbevordering
• Kennis van de verschillende beperkingen en verschillende leefgebieden, de geldende
(wettelijke)regelingen, procedures en sociale wetgeving
• Kennis van de sociale kaart

Specifieke vaardigheden:
• Generalistisch kunnen werken
• Stressbestendigheid en improvisatievermogen
• Omgaan met rouw/verlies en trauma’s
• Nuchter instelling, omgaan met de doelgroep
• Multidisciplinair kunnen samenwerken
• Bekendheid met Signs of Safety is een pré
Rechtspositie conform cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening
Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen Jurrien Potze, leidinggevende maatschappelijk werk
en welzijn, per mail j.potze@rzijn.nu of per telefoon 06 80104480
Schriftelijke sollicitaties voor 30 november 2018 richten aan de personeelsadviseur Willemijn Sevens,
Kapelweg 13, 9561 GA Ter Apel of per mail: w.sevens@rzijn.nu
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op woensdagochtend 5 december a.s.

