M.O.S.
vacature

Preventieregisseur in Smallingerland
voor 16 uur per week

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 Preventieregisseur.
De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) is een brede welzijnsorganisatie die zich inzet om inwoners mee te laten
doen in de samenleving. We leveren een blijvende bijdrage aan een betrokken en actieve samenleving door invulling te geven aan
wijkwerk, groepswerk, individueel werk en door het bieden van opvoedingsondersteuning. Naast welzijn maken ook peuteropvang
Oink! en het Poppodium Iduna onderdeel uit van M.O.S.
Bij al onze werkzaamheden worden we gedreven door onze waarden: samen sterk, sociaal vakmanschap en mens gedreven. Op
onze website www.mosweb.nl vind je hierover meer informatie.

Als preventieregisseur geef je inhoud aan de opdracht om de (vrijwillige) organisaties in het sociaal domein preventief te laten werken.
Daarmee geef je invulling aan de transformatieopdracht die voorligt, om vraagstukken van inwoners zoveel mogelijk in ‘het normale
leven’ op te lossen. Daarvoor is passende ondersteuning nodig, die dichtbij inwoners en in samenspraak met hen wordt
georganiseerd. Een goede afstemming tussen verschillende organisaties is daarbij van belang, om die gezamenlijk diensten te bieden
en om die goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het kennen van de behoeften van inwoners van belang, die de weg naar de
preventieve dienstverlening weten te vinden.
Als enthousiaste Preventieregisseur
•
•
•
•
•
•

Ben je bekend met het bestaande preventieve aanbod van (vr�willige) organisaties;
Spoor je, op basis van de vraag van inwoners, hiaten in het aanbod op;
Adviseer je organisaties, hoe zij (in gezamenlijkheid) invulling kunnen geven aan het preventief aanbod;
Sluit je aan bij de behoefte van inwoners en maak je hen wegwijs in het preventieve aanbod;
Draag je zorg voor bekendheid en ontsluiting van het preventieve aanbod bij de organisaties en inwoners;
Signaleer je wanneer bestaande programma's en/of methodieken niet (meer) effectief z�n.

En verder:
•
•
•

Maak je (samen met andere collega’s van M.O.S.) onderdeel uit van het gemeentelijke programma ‘De Kracht van
Smallingerland', dat invulling geeft aan de visie van de sociale koers;
Heb je een Hbo werk- en denkniveau;
Ben je doortastend en vasthoudend, en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden.

M.O.S biedt jou:
•
•
•

Een werkomgeving in een lerende organisatie, bewust gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk;
In eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar.
Geef jij inhoud aan de functie van Preventieregisseur, zodat inwoners zijn geholpen én de (vrijwillige) organisaties in
gezamenlijkheid een passend preventief aanbod bieden? We ontvangen graag je reactie!

Goed en handig om te weten:
Nadere informatie over deze functie kan verkregen worden bij Annet Folkersma. Zij is bereikbaar via email: a.folkersma@mosweb.nl.
Je kunt in de mail ook vragen of Annet je wil bellen. We ontvangen graag je motivatie en CV uiterlijk maandag 24 januari a.s. Dat
kan via vacature@mosweb.nl, onder vermelding van: vacature ‘Preventieregisseur in Smallingerland’.

