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Maatschappelijk werker

(2fte)
De directie Samenleving & Zorg (DSZ) stimuleert
de ontwikkeling en verbetering van de leef- en
woonomstandigheden van de burgers op Bonaire.
Voor de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
& Arbeid (MOA) en het Programma
Wijkontwikkeling zoekt DSZ Maatschappelijk
werkers.
Centraal bij de afdeling Maatschappelijke
Ondersteuning en Arbeid staat de ondersteuning
en activering van burgers. Bij het Programma
Wijkontwikkeling ga je vanuit het sociaal wijkteam
op uitreikende wijze aan de slag.

WAT GA JE DOEN?
Je analyseert de problematiek van cliënten door het
voeren van intake- en verdiepende gesprekken. Op
basis hiervan stel je een plan van aanpak op, begeleidt
je cliënten en coördineer je de benodigde
hulpverlening. Je legt huisbezoeken af, je behandelt
aanvragen voor financiële en sociale steun. Je zorgt
voor brede begeleiding op verschillende leefgebieden
waaronder wonen, relaties, financiën en werk en lost
eenvoudige hulpvragen op. Je werkt nauw samen met
ketenpartners en voert waar nodig de regie.
Als maatschappelijk werker ben jij het aanspreekpunt
voor cliënten.
WAAR MOET JE MINIMAAL AAN VOLDOEN?
Naast ruime ervaring in een vergelijkbare functie
beschik je over een HBO opleiding Maatschappelijk
werk of een vergelijkbare opleiding. Je beheerst de
Nederlandse, Papiamentse en Spaanse taal in woord
en geschrift. Je bent een goede netwerker, integer,
efficiënt,
samenwerkings-,
resultaatgericht,
besluitvaardig en hebt oog voor kwaliteit. Tevens ben
je in het bezit van een rijbewijs, categorie B.
Het salaris bedraagt minimaal $ 2.365,(aanloopschaal 8) en maximaal $ 3.925,(functieschaal 10).
Het betreffen tijdelijke functies voor de duur van
één jaar.

GEINTERESSEERD?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met
Ingrid Sealy, Afdelingshoofd MOA, tel. 717 2211 of Ina
Garretsen, Beleidsadviseur P&O, tel.
717 3871 of kijk op www.bonairegov.com.
Je sollicitatie en C.V. kun je tot en met 3 juni 2019
sturen aan het Bestuurscollege van Openbaar
Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina
Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur
ontvangen wij uw sollicitatie per email:
personeelszaken@bonairegov.com.
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