28 uur per week

Wij zoeken een Sociaal Werker met de expertise ‘Opbouwwerk’.
Opbouwwerkers zijn werkzaam binnen het sociale domein en richten zich op
samenwerking, gemeenschapsvorming en het verbinden van wijk- en
buurtbewoners.
Opbouwwerk is een preventieve functie. Je maakt samen met de
wijkmanager van de gemeente Nijmegen, de teamleider van het sociaal
wijkteam, de Stipcoördinator en andere partners een sociale agenda voor
het stadsdeel en speelt in op de actualiteiten in de wijken. Je werkt daarin
nauw samen, denkt mee en geeft vorm aan de ontwikkeling van collectieve
en preventieve activiteiten en het afschalen van zorg naar welzijn.

In onze visie is Nijmegen een
stad waarin iedereen ertoe
doet en mee kan doen vanuit
eigen mogelijkheden. We
leggen verbanden tussen
mensen en met andere
organisaties. We nemen
barrières weg, helpen
drempels en onderlinge
verschillen verkleinen. We
signaleren waar het mis kan
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Je bent een professional, een ras-optimist die gelooft dat het wèl kan,
iemand met veel energie, authenticiteit, een creatief denker en
ondernemende en innovatieve persoonlijkheid.
Je bent een netwerker die relaties opbouwt en onderhoudt, sterk in het
maken van contact, zonder oordeel. Je luistert naar wat wordt gezegd,
je hoort stille wensen en verlangens.
Je bent een verbinder: je verbindt eigenlijk alles wat los en vast zit,
ideeën, mensen, initiatieven, organisaties, hulpbronnen, krachtpatsers.
Je werkt methodisch en planmatig en je maakt je werk graag inzichtelijk
voor anderen; je kunt dan ook uitstekend uitleggen waarom, wanneer en
op basis van welke analyses en overwegingen jij je werk doet.
Je hebt kennis van methodieken en werkwijzen voor het opbouwwerk.
Je hebt kennis van sociaal agogische gebieden, het sociaal domein en
de sociale infrastructuur, waaronder van (collectieve) voorzieningen en
gespecialiseerde ondersteuning.
Je hebt vaardigheden in coaching voor het ondersteunen bij het voeren
van de eigen regie door individuele en groepen vrijwilligers/bewoner.
Je bent analytisch.
Je bent flexibel.
Je bent een vakgericht opgeleid op HBO werk- en denkniveau.

gaan en reageren daarop.
Bindkracht10 komt voort uit
Tandem Welzijn en Het Interlokaal. Al meer dan 50 jaar
zetten wij ons in voor de
mensen van Nijmegen. Je kent
ons onder andere van
materiële dienstverlening,
opvoedondersteuning, Stips,
opbouwwerk, jongerenwerk,
activiteitenpleinen en
tientallen andere diensten en
projecten.
Bindkracht10 geeft energie
aan je mogelijkheden.

Wij bieden een uitdagende functie van 28 uur per week, tijdelijk voor
1 jaar. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO
Sociaal Werk, schaal 8 (minimaal €2.544 ,- en maximaal € 3.624,- bruto bij 36
uur per week). De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Claudia
Tonissen (interim-manager), claudia.tonissen@bindkracht10.nl of via 0682786614.
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je vóór maandag 21 januari aanstaande
mailen naar info@bindkracht10.nl onder vermelding van vacature Sociaal
Werker/Opbouwwerker. De gesprekken vinden plaats op woensdag
23 januari 2019.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

