Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord.
Stichting Doras legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en
sociale integratie van bewoners in Amsterdam-Noord. Met bijzondere aandacht voor hen
die de greep op hun situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn.
Voor onze locatie in Nieuwendam vragen wij per direct een:

Ouderenwerker
20 uur per week
Als Ouderenwerker richt jij je op (groepen) zelfstandig wonende ouderen die problemen
hebben met of tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren, in de wisselwerking met
hun primaire leefomgeving en/of in relatie met maatschappelijke instituties.
Je geeft informatie, advies en ondersteuning aan zowel individuele als aan groepen ouderen
waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt bevorderd. Waarbij
het uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunnen blijven
wonen. Daarnaast verleen je concrete diensten zoals thuisadministratie, het invullen van
formulieren en het aanvragen van voorzieningen.
Profiel van de functie
Kennis






MBO werk- en denkniveau;
Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen;
Kennis van de sociale kaart;
Kennis van en inzicht in de doelgroep en de ontwikkelingen in de maatschappij;
Kennis van Regas is een pré.

Specifieke functiekenmerken
 Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met vrijwilligers, cliënten,
overheden en instellingen;
 Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van
informatie, het geven van advies en het verzorgen van correspondentie;
 Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een
diversiteit aan gegevens;
 Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële- en
persoonsgegevens;
 Dienstverlenende en klantgerichte instelling;
 Affiniteit met de maatschappelijke dienstverlening/doelgroep.
Inschaling
De functie is ingeschaald in schaal 6, conform de CAO Sociaal Werk.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met
Marja van der Meer, bereikbaar op 020 235 95 67 maandag t/m donderdagmiddag
12.00 uur.
Voldoe je aan de eisen en herken jij jezelf in het profiel dan ontvangen wij graag je motivatie
en CV via een mail aan solliciteren@desocialemaatschap.nl.
Graag tevens referenties vermelden.
De reactietermijn sluit op:

21 maart 2019

Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.doras.nl.
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet waarbij de interne kandidaat bij gelijke
geschiktheid de voorkeur geniet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

