Maak jij het verschil als creatieve verbinder in de buurten van
Amsterdam Oud-Noord? Ben jij in staat om vanuit een
positieve benadering een duurzame samenwerking op te
zetten met bewoners? Weet jij bewoners te verleiden tot
meedoen en toe te leiden naar sociale voorzieningen als de
Maatschappelijke Dienstverlening en/of de toekomstige
Buurtteams? Dan is dit een leuke baan voor jou!
Stichting Doras is de organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in AmsterdamNoord. 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 ons participatie team in Amsterdam Oud-Noord zoeken wij zo snel mogelijk een:

Participatiemedewerker / Community Builder
32 uur per week
Bij ons is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom!
Als Participatiemedewerker / Community Builder ondersteun je bewoners in de (ontwikkel)
wijken Vogelbuurt/IJplein en de Volewijck, die de weg naar sociale voorzieningen nog niet
weten te vinden. Jij werkt outreachend in de wijk om de sociale voorzieningen bekend te
maken en bewoners daar warm naar toe te leiden. Je sluit aan bij bewoners en
sleutelfiguren in de wijk en onderzoekt wat zij nodig hebben. Bewoners de eigen regie laten
houden is het sleutelwoord.
Dit ga je doen:
• Je gaat met een nieuwsgierige open houding in gesprek met bewoners (groepen) op
zoek naar mogelijkheden en talent;
• Je legt contacten in de wijk, haalt vragen op en werkt samen;
• Je signaleert, verbindt, adviseert, netwerkt en informeert bewoners;
• Je werkt samen met bewoners, sleutelfiguren in de buurt, de andere
participatiemedewerkers, het Maatschappelijk Werk, de Schuldhulpverlening, de
toekomstige Buurtteams en andere organisaties in de wijk;
• Je onderzoekt of en waarom bewoners wel/niet aankomen bij sociale voorzieningen
zoals schuldhulpverlening;

•

Je faciliteert bijeenkomsten en activiteiten waarbij je bewust je rol kiest door
bijvoorbeeld op de voorgrond te treden wanneer nodig om uiteindelijk op de
achtergrond een faciliterende rol in te vullen.

Heb jij:
• 32 uur tijd in de week over?
• Hbo werk- en denkniveau (Sociaal/Cultureel Werk of juiste touch)?
• Coachende en coördinerende vaardigheden in het belang van de bewoner?
• Kennis of interesse in Sociale Media inzetten om mensen te bereiken?
• Verbindend vermogen en ben je een echte netwerker?
• (vernieuwende) Ideeën en ben je in staat om deze te realiseren; durf je buiten de
kaders te denken?
• Inlevingsvermogen en kun je je iets voorstellen bij Stress Sensitief Werken (Sturen op
zelfsturing)?
• Flexibele inzetbaarheid (soms ook in de avond of het weekend)?
Is het antwoord ja op deze vragen? 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 18% van je brutoloon 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!
• 3 daagse opleiding Stress Sensitief Werken.
• Een dienstverband voor 2 jaar.
• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig.
• En heel belangrijk: gezellige collega’s!
Informatie en sollicitatie:
Ben je enthousiast? Yes! Reageer voor 23 november 2020 met je CV én motivatiebrief via
solliciteren@desocialemaatschap.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 30
november of 1 december. Het eventuele 2e gesprek op maandag 7 december in ons kantoor
aan het Hagedoornplein 1C. Daarna vindt er een gesprek plaats met de manager over de
arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Els van
Diemen of Anke van Ruler (beiden aanwezig op ma, di, do): 06 1207 0306 of 06 5319 9165.
Leuk je binnenkort te ontmoeten!
Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.
Doras is partner van De Sociale Maatschap. Kijk op de website van Doras voor meer
informatie.

