Vind je het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de positie van
mantelzorgers in onze veranderende samenleving?
Ben jij die nieuwsgierige en pro-actieve collega die ons team komt
versterken?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker Steunpunt Mantelzorg
(24-28 uur per week)
Het steunpunt Mantelzorg is onderdeel van welzijnsorganisatie MeanderOmnium in Zeist en
ondersteunt mantelzorgers en hun netwerk met aandacht, informatie, adviezen en
praktische hulp. Daarnaast fungeert het Steunpunt Mantelzorg als adviseur, regievoerder en
kwaliteitsbewaker op dit beleidsterrein voor de gemeente, (zorg)organisaties en netwerken.
Aandachtsgebieden
 Bevordert een goed samenspel met mantelzorgers en organisaties
 Signaleren lacunes in het mantelzorgbeleid
 Onderwerp mantelzorg/ mantelzorgondersteuning blijven positioneren binnen het
Sociaal Domein
 Netwerk Mantelzorgondersteuning Zeist
 Samenwerking met huisartsen en andere professionals;
 Regionale samenwerking met andere Steunpunten Mantelzorg
 PR & communicatie
 Innovatie & ontwikkeling: Werk & Mantelzorg/ Trainingen
Profiel
Algemene kennis
 HBO werk- en denkniveau;
 Minimaal drie jaar relevante werkervaring;
 Ervaring met het geven van advies aan individuen en groepen over vraagstukken die
betrekking hebben op mantelzorgondersteuning;
 Vaardigheden om voorlichtingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering
te geven bij individuen, groepen, teams en organisaties en hierin te begeleiden;
 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en het signaleren van de laatste
ontwikkelingen in eigen vakgebied, zowel theoretisch als praktisch;
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Ervaring met het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en het bijhouden van
documentatie.

Specifieke kennis en vaardigheden:









Analytisch vermogen voor het signaleren van knelpunten en het vertalen hiervan in
advies op beleidsniveau;
Out-of-the-box kunnen denken, kansen en mogelijkheden zien;
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van
contacten met individuen, groepen, overheden en instellingen;
Publicatievaardigheden o.a. via digitale media;
Kennis, ervaring en affiniteit met het thema mantelzorg;
Samenwerken: draagt bij aan het werk van anderen en aan het resultaat van het
gehele team en/of samenwerkingspartners;
Ervaring met het opstellen van projectplannen en vinden van externe financiële
bronnen;
Goede netwerker.

Geboden wordt
De aanstelling is voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening; salaris
conform functieschaal 8, periodiek afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Functieprofiel: sociaal werker maatschappelijke ondersteuning.
Meer informatie
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Lieke Bos van Steunpunt Mantelzorg.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-81572862 of via de email:
l.bos@meanderomnium.nl Op onze websites www.meanderomnium.nl en
www.mantelzorgzeist.nl kun je ook terecht voor informatie.
Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie dan kun je tot 11 september 2017 een
sollicitatiebrief met actueel CV sturen naar werkenbij@meanderomnium.nl ovv vacature
medewerker steunpunt mantelzorg.
De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 18 september 2017 en de tweede
gesprekken op maandag 25 september 2017.
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