
Sociaal Cultureel Werker (SCW)
voor 28 uur per week

en 8 uur (vervanging ouderschapsverlof)
per 1 januari 2022

Wil jij -net als wij- een blijvende bijdrage leveren aan een betrokken en actieve 
samenleving met een sterke sociale samenhang waarin iedereen mee kán en mág doen?

Dat is mooi, want M.O.S. is op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige Sociaal Cultureel Werker.

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.) is een brede welzijnsorganisatie. We leveren een bijdrage aan een 
betrokken en actieve samenleving waarin iedereen mee kán en mág doen. Dat doen we door het bieden van 
opvoedingsondersteuning en door invulling te geven aan individueel werk, jongerenwerk en wijkwerk. Zo verbinden we mensen 
en organisaties aan elkaar, en geven er samen met vele vrijwilligers en inwoners zelf inhoud aan. Wij worden gedreven door onze 
waarden: samen sterk, sociaal vakmanschap en mens gedreven. Op onze website www.mosweb.nl vind je hierover meer 
informatie.

Als Sociaal Cultureel Werker ben je zichtbaar in de wijk en richt jij je o.a. op het versterken van je netwerk. Je kent de verschillende 
doelgroepen en je werkt samen in een team met Sociaal Cultureel Werkers en Opbouwwerkers. Samen met je team richt je je op 
het versterken van de eigen kracht van de doelgroep. Je bent goed in organiseren. Je bent creatief en kunt goed aansluiten bij 
inwoners en vraagstukken van uit de wijk. 

Een enthousiaste Sociaal Cultureel Werker bij M.O.S:

• Heeft een afgeronde relevante Mbo-opleiding;
• Heeft aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie; 
• Je denkt graag out of the box;
• Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden; je bent open en een no-nonsense persoon. Je hebt humor en je hebt  
 een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.

M.O.S biedt jou:

• Een team enthousiaste collega’s;
• Een dynamische werkomgeving in een lerende organisatie, die bewust gericht is op verbeteren, vernieuwen en 
 ontwikkelen;
• Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO Sociaal Werk, schaal 6.

Allemaal positief? Laat ons dan zien waarom juist jíj onze nieuwe collega moet worden.

Goed en handig om te weten:
Nadere informatie over deze functie kan verkregen worden bij Roel Kremer, teammanager Welzijn Volwassenen. Hij is bereikbaar 
via e-mail: r.kremer@mosweb.nl. Je kunt in de mail ook vragen of Roel je wil bellen.

We ontvangen graag je motivatie en CV voor 18 oktober 2021. Dat kan via vacature@mosweb.nl, onder vermelding van ‘vacature 
Wijkwerker’.  De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandagochtend 25 oktober 2021. 

Wij zijn benieuwd naar jouw reactie!

M.O.S.
vacature


