WIJ ZOEKEN EEN

Medewerker
Materiële dienstverlening
24 uur per week, in beginsel voor 6 maanden

Bindkracht10 verstrekt, na onderlinge afstemming met de afdeling Bijzondere
Doelgroepen en de afdeling Burgerzaken van de gemeente Nijmegen, een
briefadres aan de inwoner die door omstandigheden geen adres meer heeft en
daardoor geen recht meer heeft op voorzieningen. Met een briefadres kan men
weer sociaal ingesloten worden. Klanten worden begeleid op herstel van de
basisbehoeftes van inkomen en wonen. De begeleiding kan de start zijn voor
doorverwijzing naar Sociaal wijkteam, zorgaanbieders en de
schuldhulpverlening. In die zin heeft het project ook een motiverende
brugfunctie.

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

De werkzaamheden in het cluster materiële dienstverlening vinden plaats in een
leer-werkbedrijf: het begeleiden van mensen met financiële problemen wordt
gecombineerd met het opleiden en begeleiden van lerende en werkende
assistenten.

organisaties. We nemen

Wat zijn de belangrijkste speerpunten in de functie?
Regie voeren over de toegewezen zaken en dossiers
Het begeleiden en coachen van leerwerkenden en stagiaires bij de
voortgang van de werkzaamheden en het leerproces
Het organiseren en begeleiden van het casusoverleg
Uitvoeren van complexe zaken en dossiers
Individuele werk- of stagebegeleiding
Verantwoording over resultaten
Signaleren van knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving
Cliënten/klanten, zo mogelijk met hun (sociale) netwerk, leren en stimuleren
om financiële zaken waar zij tegen aan lopen, zelf aan te pakken, op te
lossen of beheersbaar te houden

signaleren waar het mis kan

barrières weg, helpen
drempels en onderlinge
verschillen verkleinen. We
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,

Wat neem je mee?
Afgeronde HBO-social work opleiding
Actuele kennis van wet- en regelgeving
Goede kennis van de sociale kaart.
Accuraat, goed cijfermatig inzicht, overzicht kunnen bewaren.
Brede inzetbaarheid op verschillende aspecten van het werkterrein
Zelfstandig en procesmatig kunnen werken.
Klantgericht, integer en daadkrachtig.
Oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie.
Affiniteit hebben met de doelgroep en hun specifieke situatie.
Bekend met de presentiebenadering en coachende werkwijzen
Goed en strategisch kunnen samenwerken met collega’s en andere
organisaties en voorzieningen.

activiteitenpleinen en
tientallen andere diensten en
projecten.
Bindkracht10 geeft energie
aan je mogelijkheden.

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie voor 24 uur per week, voor
in beginsel een periode van 6 maanden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden
zijn geregeld conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (minimaal € 2.627,- en
maximaal € 3.742,- bruto bij 36 uur), een individueel keuzebudget (ruim 18% van
het salaris) en een loopbaanbudget (1,5% van het salaris).
Informatie en solliciteren?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met André
Moerman, manager materiële dienstverlening, tel: 06-10357237,
andre.moerman@bindkracht10.nl.
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je vóór 20 september aanstaande mailen
naar info@bindkracht10.nl onder vermelding van vacature Medewerker
Materiële dienstverlening. De gesprekken vinden plaats op 25 september 2019.
Interne kandidaten die reageren, hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.
Culturele diversiteit is een belangrijk speerpunt van Bindkracht10 en wij wensen
dit in onze organisatie tot uitdrukking te brengen. Daarom vragen wij met nadruk
kandidaten met een migratieachtergrond te solliciteren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

