
Wij zijn op zoek naar een
Sociaal Makelaar
20 - 24 uur per week

 Wie zijn wij?
Stichting Facet Ridderkerk is dé 
welzijnsorganisatie binnen de gemeente 
Ridderkerk. We werken samen met de 
gemeente en verschillende organisaties 
op het gebied van sport, recreatie, 
jongerenwerk, ouderenwerk, wijkwerk, 
vrijwilligerswerk en maatschappelijke 
dienstverlening. Voorop staat dat we 
samen met de inwoners van Ridderkerk 
willen werken aan een fijne en sociale 
leefomgeving waar iedereen zijn (vrije) 
tijd zinvol kan besteden.

 Werkzaamheden
Je oriënteert je op de wijk en de verschillende (bevolkings)groepen. 
Je legt contact en signaleert wensen, behoeften, problemen en 
ambities. Je stimuleert wijkbewoners om actief hun belangen te 
behartigen in hun buurt of wijk en om bij te dragen aan het oplossen 
van problemen. Je verbindt buurtbewoners, actieve buurtgroepen, 
gemeente en partners met elkaar en werkt gezamenlijk aan een 
goede leefbaarheid in de wijken. 

Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband, bouwt aan een netwerk 
en je neemt deel aan verschillende overlegvormen.

 Wij zoeken een kandidaat die:
• beschikt over een voor de functie relevante hbo-opleiding;
• zich goed staande weet te houden tussen verschillende mensen, 

culturen en organisaties;
• ervaring heeft met het werken met wijkbewoners;
• outreachend kan werken;
• beschikt over een activerende houding;
• communicatief sterk is;
• bereid is om (incidenteel) avonden en in het weekend te werken;
• tenminste 2 jaar recente werkervaring heeft binnen de branche.

 Wij bieden:
• een uitdagende functie in een dynamische 

omgeving;
• een tijdelijk contract voor 1 jaar, met uitzicht 

op verlenging;
• een salaris conform de CAO Sociaal Werk 

(schaal 8);
• een prettige en informele werkomgeving;
• een leuk team met ervaren en gedreven 

collega’s.

Meer weten? Neem voor meer informatie over 
de vacature contact op met Patty van Ziel. Voor 
het opvragen van het functieprofiel kun je contact 
opnemen met Marjolijn Brouw. Beiden te bereiken 
via 0180 - 432 350.
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 Solliciteren?
Stuur uiterlijk 5 mei je motivatiebrief voorzien van 
CV naar: marjolijn.brouw@facetridderkerk.nl. 

De gesprekken vinden plaats op 11 mei. 


