ADVISEURS SOCIAAL LOKET
(totaal 68 uur)
Die luisteren en begrijpen

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente
in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie.
We gaan voor een vijf sterren-dienstverlening, waarbij
we actief aanwezig zijn in de twintig karakteristieke
kernen. We verbinden ons met 43.500 inwoners en
ondernemers door hen te ontmoeten, kennis te delen,
samen oplossingen te vinden en elkaar te inspireren.
En natuurlijk kijken we over de grenzen van onze
groene oase en werken we samen met partners in
de regio en daarbuiten.
Dé ideale werkgever
Gemeente Molenlanden is dé ideale werkgever voor mensen
die houden van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Wij werken bijvoorbeeld écht plaats- en tijdonafhankelijk.
Je bepaalt zelf waar je werkt en wanneer je werkt. Ook
krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe
baan. Jouw ideeën zijn meer dan welkom. We gaan uit van
zelforganisatie: teams nemen verantwoordelijkheid voor de
eigen werkzaamheden, monitoren hun prestaties en passen
waar nodig hun werkstrategie aan. Zij luisteren naar wat de
ander nodig heeft en zien win-win-oplossingen. Het gaat om
partnerschap en samenspel. Spreekt onze manier van werken
je aan? Dan komen we graag snel met je in gesprek.

Je nieuwe baan
Alle inwoners van Molenlanden kunnen met hun vragen over
zorg of ondersteuning bij het team sociaal loket terecht. Jij bent
hun vraagbaak voor de WMO. Je praat met mensen, meestal
in hun thuissituatie. Het is belangrijk dat hun vraag helder is,
zodat je hen een goed advies kunt geven. Je onderzoekt zelf
of in samenwerking met specialisten of er een indicatie is voor
een WMO voorziening, bijvoorbeeld een aanpassing voor een
woning of huishoudelijke ondersteuning.
Je vraagt offertes op, waarbij je kunt terugvallen op de kennis
van collega’s, bijvoorbeeld voor bouwkundige aanpassingen.
Je ondersteuningsplannen evalueer je met inwoners en

aanbieders. Als je toch bij mensen thuis bent, signaleer je
knelpunten die niet WMO-gerelateerd zijn. Het is fijn dat je niet
alles zelf hoeft te kunnen en dat je terug kunt vallen op fijne
collega’s. Je bent onderdeel van een sociaal team dat samen
met de front- en backoffice goed op elkaar is ingespeeld.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de (para)medische
of sociale sector en kennis van de wet- en regelgeving binnen
het sociaal domein. De verhalen van mensen raken je en je
bent blij als je wat kunt betekenen. Je luistert ‘tussen de regels
door’ en bent in staat om het echte probleem boven water
te krijgen en een passende oplossing voor te stellen. Hierbij
kijk je naar het brede maatschappelijke veld en benader je de
problematiek zoveel mogelijk integraal. Met het oog op het
afleggen van huisbezoeken, heb je een rijbewijs nodig. Je bent
minimaal 22 uur per week beschikbaar, met voorkeur voor een
dienstverband van 32 tot 36 uur.

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris
geboden van maximaal € 3.805,- bruto per maand (CARUWO schaal 9) bij een 36-urige werkweek voor een periode
van 1 jaar met kans op verlenging. Naast genoemd bruto
maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm
van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een
deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt
inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk
werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling,
de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform
de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en
Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Informatie & solliciteren
Neem voor meer informatie contact op met Hans Snoek of
Klazien Lakerveld, (088) 75 15 000. Mail je cv naar Jannie te
Hennepe, HR adviseur, Jannie.teHennepe@jouwgemeente.nl.
Solliciteren kan tot dinsdag 19 maart 2019. De eerste gesprekken
vinden plaats op 21 maart 2019.

