Gespecialiseerd Maatschappelijk Werker (36 uur per week)
Voor de omgeving: Zierikzee/Tholen – Oostburg/Terneuzen/Hulst
Wat ga je doen?
Je biedt psychosociale ondersteuning en begeleiding aan cliënten en hun systeem, zowel individueel als in
groepsverband. Je houdt intakegesprekken en analyseert psychosociale problematiek van de cliënten. Op basis
daarvan verzamel, verwerk en analyseer je alle beschikbare informatie over de problematiek van de desbetreffende
cliënten. In multidisciplinair verband stel je begeleidingsplannen op en voer je deze uit. Tijdens het
hulpverleningstraject observeer, analyseer en evalueer je nauwkeurig het verloop. Mocht het nodig blijken te zijn,
dan verwijs je cliënten door naar andere passende hulpverlening.
Andere werkzaamheden die je oppakt:
•

Vastleggen van relevante informatie in het registratiesysteem, het opstellen van rapportages en de
dossiervorming.

•

Signaleren van de ontwikkelingen wat betreft de behoeften van de cliënten.

•

Meedenken over hoe de producten en diensten van het NLVi geoptimaliseerd kunnen worden.

Dit ben jij?
•

Je hebt een diploma hbo maatschappelijk werk.

•

Je staat geregistreerd als maatschappelijk werker bij Stichting Registerplein of je bent bereid dit te doen.

•

Je bent in het bezit van rijbewijs B en in het bezit van een auto, omdat je huisbezoeken aan cliënten brengt.

•

Je hebt kennis van en ervaring met het begeleiden van cliënten die als gevolg van ingrijpende ervaringen
psychosociale problemen hebben.

•

Je hebt kennis van en ervaring met groepsdynamische processen.

•

Je bent stressbestendig, klantgericht, bezit een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

•

Je bent goed in staat om solistisch/zelfstandig te werken.

•

Je hebt reflectievermogen en aandacht voor zelfzorg.

•

Het is een pré als je ervaring hebt met één van de doelgroepen, cliënten afkomstig uit geüniformeerde
beroepen (Defensie, politie, brandweer en ambulance).

•

Je zult werkzaam zijn voor de doelgroep Veteranen, Politie, Brandweer en Ambulance.

•

Je bent in staat nauw samen te werken binnen het LZV ketenverband.

•

Je werkt met jouw drive en doorzettingsvermogen mee aan de mentale ondersteuning van mensen die
werkzaam zijn geweest in publieke geüniformeerde beroepen in Nederland en te maken hebben gehad met
ingrijpende gebeurtenissen. Het is een solistische functie waarin je werkzaam bent vanuit je werkplek thuis
dan wel vanuit de centrale locatie in Doorn.

•

Je herkent je in onze kernwaarden Vertrouwen, Verbinden en Vernieuwen en hebt affiniteit met veteranen en
onze andere doelgroepen.

Wie zijn wij?
Het Nederlands Veteraneninstituut zet zich in om de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die erkenning,
waardering en zorg te geven die zij verdienen. Wij beschikken over jarenlang opgebouwde kennis en expertise op
het gebied van veteranenthema’s. Vertellen van verhalen van veteranen in welke vorm dan ook is belangrijk. De
thuisbasis van het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn is de plek voor ontmoeten en verbinden. Daar voelen
veteranen zich altijd welkom en thuis. Ons gedreven team van ruim tweehonderd medewerkers is meedenkend en
steeds op zoek naar vernieuwing om onze missie nog beter uit te voeren. Daarvoor bundelen we onze kracht,

kennis en kunde met andere organisaties en maatschappelijke partijen. Zo bouwen we met elkaar aan een
samenleving waarin elke veteraan meetelt, meedoet en zich thuis kan voelen.
Wat bieden wij?
•

Een afwisselende, interessante functie in een bosrijke en moderne omgeving.

•

Een prettige werksfeer door samenwerking met betrokken en enthousiaste collega’s.

•

Een passend salaris.

•

Veel vrijheid om zelf je werktijden in te delen.

Je begint op basis van een jaarcontract met de ambitie om het contract te verlengen. Het salaris en de secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk en bedrijfseigen regelingen. De functie is gewaardeerd in
salarisschaal 9, inschaling is gebaseerd op leeftijd en relevante werkervaring en het salaris ligt
tussen de € 2.884,-- en € 4.252,-- bruto per maand op basis van 36 uur.
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur dan je motivatie en CV naar werken@nlveteraneninstituut.nl. We ontvangen je reactie graag.
Heb

je

nog
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over
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vacature?

Stuur

dan

een

t.robben@nlveteraneninstituut.nl of bel 06 2510 4099.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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