
Stichting Welzijn en Dienstverlening is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk 

in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Vanuit verschillende disciplines 
ondersteunen ruim 40 collega’s inwoners in het werkgebied. Samenwerken, flexibel, toegankelijk 
en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten van ons werk.   
Met ingang van 1 juni 2020 is er bij Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) vacature voor 
een:  

Sociaal werker – Algemeen Maatschappelijk Werk 
32 uur per week, vooralsnog een tijdelijke functie tot 1 januari 2021 

 

De algemeen maatschappelijk werker biedt materiële en immateriële ondersteuning aan inwoners 

van Delfzijl en Loppersum uit alle leeftijdsgroepen, zoals screening voor de voedselbank, kind 

hulpverlening en ondersteuning bij problemen op de diverse levensdomeinen van inwoners. De 

zelf- en samenredzaamheid van hen staat daarbij voorop. 

 

Benodigde competenties en kenmerken 

- Methodisch werken 

- Resultaat en oplossingsgericht 

- Samenwerken 

- Communicatief  

- Innovatieve houding 

- Sociale vaardigheid, daadkracht en inlevingsvermogen voor het onderhouden van 

(intensieve) contacten met de doelgroep, diens leefomgeving en in- en externe netwerken. 

- Beheersing van conflictsituaties 

- Analytisch vermogen voor het verhelderen van de wensen, behoeften, ambities, problemen 

en kansen van (groepen) inwoners en de eigen rol als dienstverlener hierbinnen inschatten. 

- Integriteit voor het respectvol behandelen van de doelgroep en het zorgvuldig omgaan met 

hun gegevens. 

- Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen vereist in crisissituaties. 

 

 Wij zoeken iemand met 

- Een afgeronde HBO-opleiding, sociaal werk maatschappelijk werk, met werkervaring. 

- Kennis van de sociale kaart van en maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek in de 

regio. 

- Kennis van de problematiek en mogelijkheden van de doelgroep. 

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

- Visie op zelf- en samenredzaamheid van inwoners. 

- De instelling tot samenwerking en in staat op een goed netwerk op te bouwen. 

- Een rijbewijs B met auto i.v.m. de grootte van het werkgebied. 

 

Wij bieden 

- Collegiale ondersteuning, intervisie en casusbespreking 

- Werktijden in overleg 

- Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen 

- Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk in salarisschaal 8 

(afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.627,- en maximaal € 3.742,- bruto per 

maand bij een fulltime dienstverband. 

- SWD is aangesloten bij  Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 

Informatie en solliciteren 

Meer informatie over Stichting Welzijn en Dienstverlening staat op onze website, www.s-w-d.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 
12.00 uur opnemen met Ester Lohuis, directeur-bestuurder, tel: 0596 - 650 787. Je motivatiebrief 
en CV ontvangen we graag uiterlijk op 26 mei 2020, per mail: werken@s-w-d.nl, o.v.v. SW-AMW. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 juni 2020.  

 

De procedure voor deze vacature is zowel in- als extern. Bij gelijke geschiktheid verdient een 

interne kandidaat de voorkeur.  

 

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs. 

http://www.s-w-d.nl/
tel:0596-650
mailto:werken@s-w-d.nl

