
De 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
Vanuit je thuisbasis het Sociaal Team (22 collega’s) werk je voor 
inwoners in kwetsbare omstandigheden en met een complexe 
problematiek. Je steunt hen in hun weg naar zelfredzaamheid en 
het nemen van de regie over hun eigen leven. Met een brede blik 
kijk je naar elke hulpvraag, het systeem en de leefgebieden van 
je cliënten. Afhankelijk van de problematiek kun je bouwen op 
specialisten binnen het Sociaal Team. We werken integraal samen, 
zowel intern als met externe partners. Je vindt het prettig dat de 
lijntjes bij onze organisatie kort zijn. Je collega’s zijn toegankelijk 
en altijd bereid om te sparren. Jij werkt graag samen, maar loopt 
niet vast als je zelfstandig cliënten begeleidt. Jij zet mensen in 
hun kracht, haalt hun kwaliteiten naar boven en schetst een eerlijk 
perspectief. Uiteraard betrek je hierbij ook hun netwerk. Energiek 

voer je de regie over trajecten, zie je eerder mogelijkheden dan 
beren op de weg en wandel je buiten de gebaande paden. Uiteraard 
neem je beslissingen binnen vastgestelde wet- en regelgeving en 
kun je deze juridisch beargumenteren. Je kiest voor Molenlanden, 
omdat je houdt van een kleinschalige organisatie, waar mensen 
elkaar kennen en op elkaar kunnen bouwen. Het uitgebreide 
verzorgingsgebied staat garant voor veel afwisseling in je werk.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding, zoals Social Work 
en minimaal twee jaar werkervaring. Daarnaast heb je kennis van 
de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving. Je hebt inzicht 
in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken. Ook heb je 
affiniteit met cliënten vanaf 18 jaar en expertise/ervaring met 
meerdere probleemgebieden. Denk aan wonen, psychisch welzijn 
of financiële problemen. Het zou helemaal geweldig zijn als je 
kennis hebt van autismespectrumstoornissen. Je legt makkelijk 
verbinding tussen mensen, bent respectvol en betrokken. 
Vraagstukken maak je bespreekbaar op een duidelijke en passende 
manier. Als het nodig is, stel je grenzen. Je kantoor is in Groot-
Ammers. Je bent in het bezit van een eigen auto, waarmee je  
door ons mooie gebied rijdt op weg naar huisbezoeken.

Aanbod
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris  
geboden van maximaal € 4.048,- bruto per maand (Schaal 9,  
CAO gemeenten) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je 
17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget 
(IKB) waarmee je een deel van de arbeidsvoorwaarden naar eigen 
wensen kunt inrichten. Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk 
werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO-gemeenten.

Informatie en Solliciteren
Bel voor meer informatie met Machiel Krielaart,  
coördinator Sociaal Team, 06 469 358 50 of mail naar  
machiel.krielaart@jouwgemeente.nl. Mail je sollicitatiebrief  
en CV naar Jessica Benedictus, jessica@trace.nl.

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente 
in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. 
Wij stellen onze inwoners centraal en sluiten aan op 
initiatieven, waarbij we actief aanwezig zijn in de 
twintig karakteristieke kernen. We verbinden ons 
met 43.500 inwoners, ondernemers en partners in de 
regio door hen te ontmoeten, kennis te delen, samen 
oplossingen te vinden en elkaar te inspireren

SOCIAAL WERKER  
(24 UUR PER WEEK) 
Die mensen in hun kracht zet
Tijdelijke vacature voor een jaar


