SPiNN is een dynamische welzijnsorganisatie die mensen op laagdrempelige en professionele wijze
wil stimuleren om zo optimaal mogelijk te participeren in de samenleving. Onze professionals
ondersteunen individuele of groepen burgers waar nodig bij het herstellen en/of versterken van de
sociale zelfredzaamheid.
SPiNN is een holdingorganisatie die gevestigd is in Leek. Hieronder vallen twee werkmaatschappijen.
SPiNN Groningen voert brede welzijnsactiviteiten uit in de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en
Zuidhorn.
SPiNN Drenthe is werkzaam in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe.
Onze t-shaped professionals zijn sociaal werkers met een of meerdere specialisaties in onder andere
maatschappelijk werk, jongerenwerk, ouderenwerk, mantelzorg, buurtwerk, vrijwilligerswerk,
participatie, inburgering en sociaal raadsliedenwerk.
In het kader van vervanging tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof zoeken wij een

Maatschappelijk werker m/v
met specifieke expertise op het gebied van schoolmaatschappelijk werk
voor 32 uur per week van 13 november 2017 tot en met 4 maart 2018 in de gemeente Tynaarlo
Algemeen
De maatschappelijk werker maakt deel uit van de vakgroep maatschappelijk werk van SPiNN Drenthe
in Tynaarlo en wordt hiërarchisch aangestuurd door een teammanager van SPiNN.
De maatschappelijk werker is werkzaam als maatschappelijk werker op diverse scholen in de
gemeente Tynaarlo en voert maatschappelijk werktaken uit binnen het Expertiseteam Jeugd in
Tynaarlo. De functionele aansturing van deze netwerkorganisatie vindt plaats door de coördinatoren
van het Expertiseteam jeugd, gepositioneerd binnen de gemeente Tynaarlo.
Wij vragen
 Diploma HBO-MWD
 Ervaring in het schoolmaatschappelijk werk
 Kennis van / vaardig in het hanteren van problematische opvoedingsvragen en
gezinssituaties en systeemgericht werken
 Methodische vaardigheden in het werken met (probleem)leerlingen en multiproblemgezinnen
 Ervaring met het ondersteunen en begeleiden van ouders/verzorgers en leerkrachten bij de
aanpak van psychosociale hulp aan leerlingen
 Affiniteit met kinderen en jeugd
 Inschrijving of vooraanmelding in het Kwaliteitsregister Jeugd
 Getraind in het hanteren van de Meldcode en Signs of Safety
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 Outreachend kunnen werken
 Flexibiliteit en stressbestendigheid
 Rijbewijs BE en de beschikking over een auto

Arbeidsvoorwaarden
 De cao Sociaal Werk is van toepassing
 Inschaling in schaal 8 van de cao (bruto fulltime salaris van € 2494,- tot € 3553,-)

Sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Olivier Micheneau,
teammanager, via telefoonnummer 06 105 342 22.
Je kunt je sollicitatie uiterlijk tot en met 17 oktober2017 per e-mail richten aan Carla Maat, manager
P&O en bedrijfsvoering, via info@spinn.nl .
Selectieprocedure.
De brievenselectie vindt plaats op 19 oktober 2017.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op 2 november 2017.
Bij aanstelling dient de kandidaat een recente Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

