ViaVie Welzijn is een brede welzijnsorganisatie voor alle leeftijden in de gemeente Rijssen-Holten. Onze
dienstverlening is breed en gericht op het versterken van de samenleving. Van taalondersteuning bij kleuters
tot begeleiding van statushouders en van een jongerencentrum voor jeugd tot buurthuiskamers voor senioren.
Wij bedienen iedereen in onze gemeente die wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken, op wat voor
manier dan ook. Dit doen wij met ons vertrouwde team van 18 personen onder het motto: “Samen zijn we aan
zet voor een samenleving waar iedereen kan en mag meedoen!”
Voor het Vluchtelingenwerk in Rijssen en Holten zoeken wij per direct een

MAATSCHAPPELIJK BEGELEIDER STATUSHOUDERS 4-8 UUR
(talent-traject) tot juni/juli 2022
Zit je nog op school? Zoek je een betaalde stage- of afstudeerplek? Of zoek je een mooie inhoudelijke bijbaan?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wij zijn een heel divers en enthousiast team dat zich gezamenlijk midden in de samenleving begeeft. Als
maatschappelijk begeleider ga je bij ons aan de slag binnen de Werkgroep Vluchtelingenwerk. Deze
werkgroep bestaat uit een tiental vrijwilligers en 2 beroepskrachten.
Jouw taken
Je begeleidt statushouders in de vorm van één-op’-één begeleiding
Je voert praktische administratieve taken uit, zoals het aanmelden van statushouders bij instanties en
organisaties;
Je maakt statushouders zelfredzaam met betrekking tot de thuisadministratie;
Je hebt een signalerende functie op het gebied van sociaal welzijn;
Mogelijkheid tot uitbreiding met monitorende taken.
Jouw profiel
Bij voorkeur een relevante opleiding in het sociaal domein;
HBO werk- en denkniveau (in opleiding);
Affiniteit met en inlevingsvermogen in andere culturen;
Je schrikt niet terug van een taalkloof;
In staat zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen;
Administratief vaardig;
In staat te reflecteren;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en beschikt over goede sociale en
communicatieve vaardigheden;
Je bent enthousiast en betrokken;
Coördinerende ondersteunende taken;
Bij indiensttreding is een geldig VOG vereist.
Wij bieden:

-

Een uitdagende en zelfstandige baan, waarbij je kunt rekenen op de samenwerking in een klein, warm
en enthousiast team;
Een omgeving waarin je werkt met diverse culturen;
Salariëring conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening;
Inhoudelijke professionele begeleiding;
De functie heeft een tijdelijk karakter tot (en met) zomer 2022.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Aniek Vogelzang, manager
ViaVie Welzijn, 06 21 66 38 29.
Jij hebt interesse?
Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief (eventueel met CV) graag voor 10 januari a.s. per mail onder
vermelding van ‘vacature maatschappelijk begeleider statushouders’: vogelzang@viaviewelzijn.nl.
Wij geven talent graag een kans!

