
 

Gezocht: Sociaal Werker met taakaccent op financiële en 
administratieve ondersteuning!  
 
Sociaal Werk Oude IJsselstreek is op zoek naar een enthousiaste sociaal werker voor 20 - 24 uur per 
week met kennis van formulieren en (gemeentelijke en landelijke) wet- en regelgeving. Het betreft 
een tijdelijk dienstverband, ter vervanging van een zieke collega. We denken hierbij in eerste instantie 
aan een periode van 3 maanden.  
 
Over ons:  
De werknemerscoöperatie Sociaal Werk Oude IJsselstreek U.A. werd in april 2015 opgericht en bestaat 
uit 8 sociaal werkers. Trots zijn wij op alle korte en directe lijnen die we hebben met de inwoners, 
vrijwilligers en opdrachtgever. We helpen inwoners en organisaties met hun hulpvraag door 
oplossingen te bieden die op maat gemaakt zijn en waarbij talenten en mogelijkheden centraal staan. 
Wij zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Wanneer een inwoner een 
hulpvraag heeft, kijken wij naar de mogelijkheden in zijn netwerk of zoeken wij een vrijwilliger die de 
inwoner kan ondersteunen om de hulpvraag samen aan te pakken zodat de inwoner het na verloop 
van tijd zelf kan.  
 
Taken zijn o.a. 

• Administratieve en financiële ondersteuning van inwoners, denk hierbij aan: 

o Intakes met inwoners; 

o Het onderhouden van contacten met en het inzetten van vrijwilligers; 

o Het ondersteunen van vrijwilligers in de uitvoering; 

o In complexe en urgente gevallen bied je inwoners directe ondersteuning; 

• Intervisie met vrijwilligers 

• Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld en informeert collega's en 
vrijwilligers hierover. 

 
Wat vragen we van je: 

• Een afgeronde opleiding tot sociaal werker   

• Kennis van formulieren en (gemeentelijke en landelijke) wet- en regelgeving 

• Ervaring in het werken met vrijwilligers is een pre  

• Je schakelt soepel tussen opdrachtgever, inwoner en vrijwilligers 

• Een visie over Sociaal werk en bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld  

• Persoonlijke kenmerken: betrouwbaar, flexibel, communicatief vaardig en zelfverzekerd  

• Je zorgt ervoor dat Sociaal Werk Oude IJsselstreek een leuke en prettige organisatie is om  
voor en mee te werken!  

 

Wij bieden: Werken bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek betekent werken in een kleine organisatie 
met bevlogen collega’s. We bieden een salaris dat bij je opleiding en relevante werkervaring hoort, 
conform de CAO Sociaal Werk.  

 

Informatie: Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annet Heersink (06 

202 64 305). Stuur je motivatie en CV naar Annet@sociaalwerk-oij.nl. Kandidaten worden besproken 

en beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 
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