Vacature
Sociaal Raadslid voor een wijkgericht team in
Amsterdam Zuidoost
Voor 32 – 36 uur per week

Kun jij over de grenzen heen kijken wat de klant echt nodig heeft? Wegens uitbreiding zijn wij op
zoek naar een ervaren sociaal raadslid tbv wijkgerichte team bij MaDiZo

Onze organisatie
Er gebeurt veel in het maatschappelijk domein in Amsterdam Zuidoost. MaDi Zuidoost en Diemen
(MaDiZo) ontwikkelt zich mee naar een moderne en behoefte gestuurde organisatie waar zowel de
cliënt als de professional zich gehoord voelt. Onze aandachtsgebieden zijn Maatschappelijk, Sociaal
Raadslieden werk, Schuldhulpverlening en wij zetten bij voorkeur in op Preventie. Wij bieden dit aan
voor elke bewoner in Amsterdam Zuidoost en Diemen.
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Kom je ons team versterken in een van de
meest interessante en multiculturele stadsdeelgebieden van Amsterdam? MaDiZo stimuleert de
zelfredzaamheid, bevordert de maatschappelijke participatie en ondersteunt bij het versterken van
de vaardigheden en sociale netwerken op de verschillende levensdomeinen. Voor onze cliënten
willen wij de beste integrale dienstverlening leveren. Jij kan daarin het verschil maken!
Wat word jouw doel bij MaDiZo?
Wil jij erbij zijn en een bijdrage leveren die het verschil maakt? Kom dan onze multidisciplinaire team
versterken! Wij zijn op zoek naar een sociaal raadslid die iets extra met zich meebrengt en zich
verder willen ontwikkelen bij ons in Zuidoost & Diemen. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wat
kan jij bijdragen? Wat wil jij ontwikkelen?
De Sociaal Raadsvrouw/man is werkzaam binnen de afdeling Sociaal Raadslieden van MaDiZo. De
functie vormt een schakel tussen de cliënt en (maatschappelijke) instanties. De sociaal
raadsvrouw/man richt zich in het (individuele) contact op vragen, tekorten en problemen van
cliënten die samenhangen met wet- en regelgeving op de terreinen van sociale zekerheid,
belastingen, arbeid, huisvesting, consumentenzaken, proces- en beslagrecht, bestuursrecht,
vreemdelingenrecht, personen- en familierecht en onderwijs.

Met welke resultaat?
Trots op je werk vanuit MaDiZo! Via jouw hulpverlening wordt de cliënt geïnformeerd over zijn of
haar rechten en plichten mbt de voor hen geldende wet- en regelgeving, je helpt de cliënt optimaal
gebruik te maken van de voorzieningen waarop zij recht hebben; je bevordert de zelfredzaamheid en
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het probleemoplossend vermogen in de omgang met instanties en de van daar ontvangen specifieke
informatie.
Ook wordt er van je gevraagd te signaleren op knelpunten en onrechtvaardigheden in specifieke weten regelgeving, de respectievelijk de uitvoering ervan en het bevorderen van de toegankelijkheid van
en klantvriendelijke bejegening door specifieke instanties.
Tevens streven we er naar dat na de ondersteuning van de cliënt, de cliënt zich (weer) als zelfstandig
persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of voorzieningen.
Vanuit jouw rol als sociaal raadslid onderhoud je en leg je contacten met cliënten en collega
hulpverleners en instellingen. Je signaleert, inventariseert en onderzoekt de hulpvraag en ontwikkelt
vervolgens een plan van aanpak waarmee je aan de slag gaat. Tot slot speel je een belangrijke rol organisatiebreed - in het optimaliseren van de dienstverlening.
Wat breng je mee?
 Relevante afgeronde HBO- opleiding, bij voorkeur HBO SJD.
 Denken en handelen in mogelijkheden
 Gedegen kennis op sociaal juridisch terrein
 Kennis van wetten en regelgeving en inzicht in hun onderlinge samenhang
 Kennis van de sociale kaart
 Kennis van relevante computerprogramma’s, zoals Word, Outlook etc.
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
Specifieke kenmerken
 Mondelinge en sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van
cliënten en het contact onderhouden met externe instanties;
 Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;
Onze arbeidsvoorwaarden
De functie is ingedeeld in loonschaal 8 van de CAO Sociaal Werk met een maximum salaris van
€ 3.742,- per maand op basis van 36 uur per week. Er wordt er een eindejaarsuitkering uitbetaald van
8,3% en een vakantietoeslag van 8 %. Vanuit onze cao bieden we ook een individueel keuzebudget.
Er wordt een jaarcontract aangeboden met uitzicht op een vast dienstverband. En niet onbelangrijk
indien je reist met eigen vervoer; parkeren is gratis rondom het kantoor.
Jouw ontwikkeling
Onze organisatie stimuleert groei en ontwikkeling. We leren met en van elkaar. Vanuit de MaDiZo
talentuin brengen we bijvoorbeeld diverse mogelijkheden via organisatie/teamrollen; denk hierbij
aan bijvoorbeeld werkbegeleiding, coördinatie en superusers. We hanteren een meerjarig
opleidingsplan en je krijgt de beschikking over een eigen loopbaanbudget.
Solliciteren?
Wil je solliciteren? Graag ontvangen we dan je cv + korte motivatiebrief via vacatures@madizo.nl
uiterlijk op 20 november 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 49/50.
Inlichtingen?
Kijk voor meer informatie en verhalen over het mooie werk van onze collega’s op onze website:
www.madizo.nl . Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Annelies Voorneveld (HR)
via 06 400 91362.
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Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid hebben
interne kandidaten voorrang.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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