
 

 
Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Stichting Doras 
legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van 
bewoners in Amsterdam-Noord. Met bijzondere aandacht voor hen die de greep op hun situatie 
dreigen te verliezen of kwijt zijn.  

 

Wij vragen zo spoedig mogelijk een: 
 

MAATSCHAPPELIJK WERKER 
Wisselende teams/locaties 

28 uur per week. 
 

 

Als maatschappelijk werker geef je individueel of in groepsverband informatie en 

advies aan burgers zodat deze op de hoogte zijn van de dienstverlening van Doras en 

andere sociale instellingen in de wijk. Je brengt de hulpvraag in kaart en ondersteunt 

de cliënt zodat deze na beëindiging van de interventie (weer) op eigen kracht kan 

functioneren in de maatschappij. Je betrekt hierbij waar mogelijk  het netwerk van de 

cliënt en indien nodig zet je de ondersteuning van vrijwilligers in. Je bent in staat 

groepsactiviteiten/trainingen te ontwikkelen en te begeleiden. Je bent zichtbaar 

aanwezig in de wijk waar  je verbindingen legt tussen burgers en formele & informele 

partijen. Eventuele tekortkomingen in het aanbod van ondersteuning breng je in kaart 

zodat diensten of voorzieningen ontwikkeld kunnen worden. Naast de uitvoering van 

(kortdurende) interventies voer je ook trajecten casemanagement uit in het kader van 

het  programma  Beter Samen in Noord en trajecten cliëntondersteuning binnen 

wijkzorg. 

 
Wij vragen  

 Een afgeronde relevante HBO opleiding; 

 Affiniteit en bekendheid met diverse culturele achtergronden;  

 Kennis van de sociale kaart; 

 Kennis van psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek; 

 Ervaring in het werkveld; 

 Stevige persoonlijkheid, pro actief en accuraat; 

 Flexibel inzetbaar; 

 Kennis van motiverende gespreksvoering; 

 Kennis van het inzetten van informele en formele netwerken. 



 
Wij bieden 

 Een plezierige werkomgeving waar jij je kennis kunt inzetten en je verder kunt 
ontwikkelen;  

 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 upw); 

 Een lidmaatschap op CultuurWerkt!; 

 Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget; 

 Werktijden worden in overleg bepaald. 
 
Informatie en sollicitatie 
Informatie over de functie is te verkrijgen bij Linda Sparenburg te bereiken via  

020-2359550. Sollicitaties met motivatiebrief en CV graag per e-mail voor  

15 april 2019 aan solliciteren@desocialemaatschap.nl 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben 
interne kandidaten de voorkeur. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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