Wij geloven dat mensen gelukkiger worden als zij
zelf meer uit hun leven kunnen halen.
Wij zijn Welzijn Baarn

Word jij onze nieuwe collega?
Vacature Mantelzorg Consulent
Welzijn Baarn werkt voor alle inwoners van Baarn die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon
willen verbreden. Met onze dienstverlening ondersteunen wij de inwoners van Baarn om het beste uit
zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en zelfredzaamheid te vergroten. Binnen Welzijn Baarn krijgen en
nemen medewerkers de ruimte om binnen de geformuleerde visie en vanuit hun eigen professionaliteit en
vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en ondernemend te zijn. De medewerkers hebben durf, lef,
bedenken creatieve oplossingen en werken transparant. Ze zijn aanspreekbaar op processen en resultaat
en hechten waarde aan betrouwbaarheid (doen wat je zegt en zeggen wat je doet). Welzijn Baarn houdt
van directe lijnen met collega’s, vrijwilligers en andere organisaties en helpen elkaar waar nodig.
De mantelzorg consulent is in dienst van Welzijn Baarn en ressorteert hiërarchisch onder de directeur.
Je maakt onderdeel uit van een team met 18 betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers.

Taken:
•
•
•
•
•
•
•

Wij zoeken een onderzoekende & oplossingsgerichte
Mantelzorg Consulent voor tussen de 16-24 uur.

Onderzoekt en inventariseert de mantelzorgsituatie, de vraag achter de vraag en kijkt naar oplossingen
en mogelijkheden;
Verstrekt informatie en advies;
Verleent concrete diensten, zoals o.a. begeleiding naar instanties;
Geeft trainingen en voorlichting in groepsverband;
Begeleidt en initieert activiteiten gericht op preventie en waardering, o.a. informatiebijeenkomsten,
jaarlijks mantelzorgcompliment, Mantelzorguitje, Dag van de Mantelzorg;
Vanuit het Steunpunt Mantelzorg onderhoudt je contacten en werkt samen met gemeente, andere
professionals, instanties en organisaties op lokaal niveau;
Verricht bijhorende registratie en administratieve werkzaamheden.

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau (opleiding sociaal werk, maatschappelijk werk of HBO-V);
Relevante werkervaring en kennis van mantelzorg;
Ervaring met het voeren van coaching- en intakegesprekken;
Ervaring met het begeleiden van groepsbijeenkomsten en het geven van trainingen;
Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en het signaleren van de laatste ontwikkelingen rondom
mantelzorg o.a. kennis van Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdwet;
In staat om (jonge) mensen te activeren en versterken;
Kennis van de sociale kaart van de gemeente Baarn is een pre.

Na een proefperiode, aanstelling voor een jaar en gebleken functioneren behoort een aanstelling voor onbepaalde tijd
tot de mogelijkheden. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding, maximaal schaal 8 CAO Welzijn. Verklaring
omtrent gedrag is vereist.
Stuur je sollicitatie voor 15 juli 2018 aan: christine.stiphout@welzijnbaarn.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij
Christine Stiphout, 06-30239466. Ook staat er meer informatie over deze vacature op onze site www.welzijnbaarn.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 30. In week 29 worden de geselecteerde kandidaten telefonisch of per
mail benaderd en uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

