
GEZOCHT:
opbouwwerker / sleutelwerker 

sociaal wijkteam
Standplaats Vlissingen • Opleidingsniveau HBO 

32 Uren per week
Functie omschrijving
Stichting ROAT is een brede welzijnsorganisatie en werkt vanuit de visie dat iedereen kans-
rijk is, maar deze kansen en talenten soms nog niet voor iedereen altijd even zichtbaar zijn. 
Het is juist de kunst om deze talenten met een beetje hulp vanuit onze werkers opnieuw te 
ontdekken. Om tot duurzame oplossingen te komen werken we soms out of the box en altijd 
vanuit een integrale aanpak. Binnen onze stichting werken straatcoaches, trajectbegeleiders, 
buurtsportmedewerkers en opbouwwerkers nieuwe stijl. Op korte termijn zijn we op zoek 
naar een nieuwe collega die vanuit welzijn deel uit gaat maken van het sociaal wijkteam. 
Deze multidisciplinaire sociale wijkteams worden aangestuurd door de Porthos organisatie

Functie eisen
Voor het vervullen van deze taken hanteren we de volgende profi elschets: • Afgeronde relevante 
HBO opleiding, bijvoorbeeld CMV/ Social Work. • Je bent goed in het bouwen en onderhouden 
van je netwerk richting bewoners en organisaties. • Je hebt kennis van de sociale kaart vanuit 
dienstverlening. • Je toont daadkracht en veerkracht in complexe situaties en de bereidheid om 
de regie in handen te nemen over een casus. Ervaring met het werken binnen een sociaal wijk-
team is een pré, evenals een SKJ registratie. • Je bent communicatief sterk in woord en geschrift, 
een echte teamplayer, fl exibel en vraaggericht. • Kennis en aantoonbare ervaring in het wer-
ken volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl • Kennis van het oplossingsgericht werken. 

Arbeidsvoorwaarden
Wij hanteren de CAO “Social Work”. Ben jij onze nieuwe collega die ons team wilt komen versterken, 
aarzel dan niet en reageer. Deze functie is per direct in te vullen. Voor nadere inlichtingen over deze 
functie kunt u contact opnemen met de teamleider van St. ROAT dhr. T. Nijssen tel. 0118 468158.


