Sociaal Raadslieden Zeist e.o.
Stichting Sociaal Raadslieden Zeist is een zelfstandige organisatie en heeft een stevige
positie binnen het sociaal domein. Naast het bieden van sociaal juridische dienstverlening
aan burgers, functioneert Sociaal Raadslieden als kenniscentrum voor diverse
dienstverlenende organisaties. Ook is Sociaal Raadslieden Zeist verantwoordelijk voor de
opleiding en coaching van de Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst. Sociaal
Raadslieden Zeist wordt gesubsidieerd door de gemeentes Zeist, De Bilt, Utrechtse
Heuvelrug en Bunnik.
Wij zijn op zoek naar een ondernemende

Coördinator Sociaal Raadslieden (m/v)
voor 24 uur per week

De functie
Als coördinator heb je een spilfunctie en vertegenwoordig je het sociaal raadsliedenwerk in
netwerken in de diverse gemeentes. Je volgt de ontwikkelingen binnen het sociaal domein
op de voet en hebt hierbij een signalerende rol. Je bent innovatief en je weet vanuit visie te
anticiperen op verschuivingen binnen het werkveld en de mogelijkheden van verschillende
doelgroepen. Je bent uitstekend in staat verbindingen te leggen met uiteenlopende partijen
om zo het raadsliedenwerk effectief te positioneren binnen het sociaal domein. Ook
coördineer je de interne organisatie en coach je een klein team van vier ervaren
professionals en een stagiaire.
Verantwoordelijkheden
• Interne organisatie / Personele zaken
• Voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen
• Ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van beleid
• Financiën en bijbehorende werkzaamheden
• Onderhouden contacten en netwerken
Wij verwachten ten minste
• Een relevante opleiding (bij voorbeeld HBO-SJD, of WO rechten)
• Ruime ervaring in sociaal juridische dienstverlening
• Managementvaardigheden voor het leidinggeven aan de organisatie
• Actuele kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein
• Kennis van het sociaal raadsliedenwerk
Je weet daarnaast mensen te inspireren en beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden. Je richt je waar mogelijk op samenwerking en je weet hoe je Sociaal
Raadslieden kunt vertegenwoordigen bij gemeentes en andere dienstverleningsorganisaties.
Verder ben je besluitvaardig en heb je een proactieve werkhouding. Je bent flexibel ingesteld
(ook wat werktijden betreft).

Wij bieden
Een stimulerende en dynamische werkomgeving. Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform
de CAO Welzijn, schaal 10, afhankelijk van leeftijd en ervaring. De aanstelling geschiedt op
basis van een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op een
vaste aanstelling.
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je op maandag, dinsdag en donderdag tussen
13.00 – 16.00 uur contact opnemen met de huidige coördinator, Philine Bos, telefoon: 030 69 238 57.
Sollicitatie
Je gemotiveerde sollicitatie met begeleidend CV richt je vóór 20 januari 2022 aan de
sollicitatiecommissie, e-mail: sollicitatie@sociaalraadsliedenzeist.nl
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 7 en dinsdag 8 februari tussen 13.00 en
16.00 uur.
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksrondes. Het opvragen van referenties kan
tot de procedure behoren.

Voor alle nieuwe medewerkers stellen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht en
dit is onderdeel van de aanstellingsprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

