Weet je dat 100.000 Amsterdammers laaggeletterd zijn? En
dat het voor hen en vele andere Amsterdammers lastig is om
de weg te vinden bij instanties en de wet- en regelgeving te
begrijpen? Jij kan hen helpen om weer grip op hun situatie te
krijgen. Kom je bij ons team?
Stichting Doras is de organisatie voor maatschappelijke
dienstverlening in Amsterdam Noord. Wij bieden ondersteuning
en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en
met respect voor ieders eigenheid: iedereen doet ertoe en heeft recht op kwaliteit van leven!
Voor een van onze leuke teams in Noord zoeken wij, in verband met de intensivering
corona-aanpak, tot 1 april 2021 een:

Sociaal Raadslid
(32 uur per week)
Bij ons is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom!
Wat dit de mooiste baan maakt? Jouw hulp maakt het verschil en geeft structuur en een
stukje rust in iemands leven. En je krijgt hier ook nog voor betaald!
Als sociaal raadslid vorm je een schakel tussen de cliënt en (maatschappelijke) instanties. Je
geeft informatie, advies en concrete dienstverlening op het gebied van voorzieningen en
recht. Je inventariseert en analyseert de hulpvraag op basis van verzamelde gegevens en
stemt het hulpaanbod hierop af. Je verwijst cliënten in gevallen waarbij specialistische hulp
nodig is en/of indiceert andere voorzieningen en instellingen. Verder zet je voorlichtingsactiviteiten op ten behoeve van cliënten en verricht je intermediaire activiteiten, zoals
bezwaarschriften schrijven en bemiddelen in conflicten.
Je werkt intensief samen met sociaal werkers, schuldhulpverleners, vrijwilligers, instanties
en organisaties en je bent in staat vrijwilligers en stagiaires te begeleiden.
Het betreft een positie in een of twee integrale teams, waarbij je gevraagd wordt om je tijd
te verdelen op twee locaties en flexibel inzet moet kunnen tonen. Het is ook een
zelfstandige positie. Het is een tijdelijke functie in verband met extra financiering voor de
corona-aanpak.

Heb jij:
• 32 uur in de week over?
• Een (bijna) afgeronde Hbo-opleiding in de richting van sociaal juridische
dienstverlening?
• Kennis van en inzicht in actuele wet- en regelgeving en sociale regelingen?
• Affiniteit met diverse culturele achtergronden?
• Kennis van de sociale kaart?
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden?
• Bij voorkeur kennis over ondernemers en ZZP’ers?
Dan maken wij graag kennis met je!
Dit krijg je allemaal bij ons:
• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van
€2.763,- en een maximum van €3.864,- bruto per maand op basis van een fulltime
dienstverband (36 uur).
• Individueel Keuze Budget. Dit is ruim 18,5% van je bruto loon dat je zelf kan omzetten
naar extra geld of vrije dagen.
• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor een opleiding of activiteit
waar jij energie van krijgt.
• Lidmaatschap bij CultuurWerkt!
• Een contract tot 1 april met uitzicht op verlenging. Afhankelijk van de ontwikkelingen
binnen de Buurtteams en het coronavirus.
• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig.
• En heel belangrijk: gezellige collega’s en een team waarin jouw ontwikkeling centraal
staat.
Informatie en sollicitatie:
Ben je enthousiast? Reageer voor 22 november via solliciteren@desocialemaatschap.nl met
je CV én motivatiebrief. De gesprekken vinden bij voorkeur in week 48 of 49 plaats en zijn via
Microsoft Teams.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Peter
Rademaker 020 2359 578 (bereikbaar op ma, di en wo).
Leuk je binnenkort te ontmoeten!
Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.
Doras is partner van De Sociale Maatschap. Kijk op onze website voor meer informatie.

