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 korte termijn op zoek naar een
enthousiaste en ondernemende

Consulent Voorportaal Schuldhulpverlening
& Sociaal Raadsliedenwerk
voor 32 uur per week
Voor de duur van 1 jaar

Algemene kenmerken
Als consulent schuldhulpverlening & sociaal raadsliedenwerk bij stichting Rzijn werk je binnen het
team welzijn.
Je streef naar een laagdrempelige en passende oplossing om mensen te ondersteunen of op weg te
helpen.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Gespreksvoering en huisbezoeken, voeren van intake- en begeleidingsgesprekken
• Geeft gerichte ondersteuning aan hulpvraag
• Opstellen plan van aanpak
• Adviseren cliënten
• Ondersteunen bij ordenen thuisadministratie
• Het verzorgen van aanmelding schuldhulpverlening
• Adequaat handelen in crisissituaties
• Preventief denken en werken, verlenen nazorg
• Zelfstandig beheren van caseload en initiëren/beheren casussen
• Werkzaamheden uitvoeren conform algemene verordening gegevensbescherming
• Contact onderhouden met externe partijen
• Signaleren van potentiële risico’s en waar nodig doorverwijzen
• Geeft informatie, advies en concrete dienstverlening op het gebied van voorzieningen en
recht
Functie vereisten:
• Afgeronde HBO opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening
• Ervaring in sociaal juridische dienstverlening
• Ervaring in sociaal raadsliedenwerk geldt als een pré
• Kennis van de verschillende geldende (wettelijke)regelingen, procedures en sociale
wetgeving
• Kennis van de sociale kaart
Specifieke vaardigheden:






Generalistisch/resultaat/klant gericht kunnen werken
Doortastend, stressbestendig en integer
In staat complexe situaties snel te analyseren en adequaat af te handelen
Multidisciplinair kunnen samenwerken

Rechtspositie conform cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening
Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurrien Potze, Operationeel Teamleider Welzijn &
Maatschappelijk Werk, per mail j.potze@rzijn.nu, telefonisch 0599-582460/06-80104480.
Schriftelijke sollicitaties voor 7 januari 2019 richten aan de personeelsadviseur Willemijn Sevens, via
de mail: sollicitaties@rzijn.nu.
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op een nog nader te bepalen tijdstip.

