
 

 

Sociaal Werker gezocht! 

Dit is de mooiste baan die er bestaat (vinden wij!). Wij? Dat zijn Mirjam, Parbha, Rieke, 

Suzanne, Ester en Wouter, sociaal werkers van PuurZuid voor de Amsterdamse 

Rivierenbuurt! 

Wouter gaat binnen ons team een andere rol vervullen en daarom zoeken wij voor de duur 

van minimaal 1 jaar een extra collega. Als sociaal werker in wijkteam Rivierenbuurt werk je 

samen met onze vrijwilligers, schuldhulpverleners, mantelzorgcoaches en juridisch 

dienstverleners. 

Wat dit de mooiste baan maakt? Dat wat er in de samenleving gebeurt, komen wij op straat 

en in onze spreekkamer tegen. Je helpt buurtbewoners met allerlei praktische vragen en 

leidt toe naar passende hulp. Zo zoek je samen naar thuiszorg, help je mensen bij sociale of 

emotionele vragen, bemiddel je in conflicten en bied je steun in crisissituaties. Vaak maak jij 

door middel van een gestructureerd traject het verschil en breng je rust in iemands leven. Je 

helpt iemand de eigen kracht te hervinden en versterkt competenties. 

Je kent onze wijk straks goed en werkt samen met het persoonlijk netwerk van onze 

buurtbewoners, vrijwilligers, GGZ, huisartsen, zorgaanbieders, Politie en ieder die relevant 

kan zijn. Onze jongste buurtbewoners zijn begin 20, onze oudste de 100 gepasseerd. 

 



Ben jij: 

 een initiatiefrijke en doortastende sociaal werker met een afgeronde relevante 

(sociale) HBO-opleiding? 

 goed in samenwerken, netwerken en mensen met elkaar verbinden? 

 ervaren in praktische en psychosociale hulpverlening? 

 iemand die goed procesmatige hulpverlening kan organiseren? 

 iemand met kennis van motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en 

mobility mentoring? 

Dan maken we graag kennis met je! Wat kunnen wij je bieden: 

 een contract voor 24 uur per week 

 een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging 

 een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van  

€ 2.544,- en een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (36 uur per week) 

 Individueel Keuzebudget en Loopbaanbudget zodat je zelf kan kiezen wat jij 

belangrijk vindt 

 lidmaatschap bij CultuurWerkt! 

Informatie en sollicitatieprocedure 

Mocht je nog iets van ons willen weten dan kun je contact opnemen met Wouter Plaatsman 

(sociaal werker) via wplaatsman@puurzuid.nl of 06 - 1319 7993. 

Klim in de pen en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wilt worden! Stuur je sollicitatie 

naar solliciteren@desocialemaatschap.nl onder vermelding van vacature sociaal werker 

Rivierenbuurt. 

De reactietermijn sluit op 8 februari, de eerste gesprekken vinden plaats op 14 februari in 

de middag. 
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