
   
    
 
Vacature Welzijn Vught (30 uur) 
 

Welzijn Vught voert in opdracht van de gemeente Vught de welzijnstaken uit binnen het sociale 

domein. Welzijn Vught is onderdeel van Farent. Het team Vught bestaat uit 8 mensen en werkt 

samen met bewoners en vrijwilligers(organisaties) aan een veilige en prettige leefomgeving, 

waarin we kunnen samenleven en iedereen op zijn/haar manier kan participeren. 

 
In verband met vervanging voor langere termijn, zoeken wij per 1-1-2020 een nieuwe collega: 
 

Een ervaren sociaal werker (SCW3) met netwerktalent en 
aantoonbare affiniteit/ervaring in het werken met vrijwilligers. 
    

     
 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



   
 

 

Wat verwachten wij van jou? 

• Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Social work (of vergelijkbaar). 

• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van vrijwilligersondersteuning binnen het sociaal 
werk. 

• Je beschikt over een enthousiasmerend vermogen, een natuurlijke nieuwsgierigheid en 
overtuigingskracht alsmede goede sociale vaardigheden die nodig zijn voor het begeleiden van 
vrijwilligers en deelnemers. 

• Je vindt het leuk om trainingen en bijeenkomsten te organiseren en hebt hier ervaring in. 

• Je bent een ondernemende teamplayer en ontwikkelt graag samen nieuwe activiteiten. 

• Je kunt helder formuleren en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt een hands on mentaliteit, je bent een doortastende en betrouwbare persoonlijkheid die 
gemakkelijk initiatief neemt. 

• Je bent je bewust van je omgeving en weet daar mee om te gaan. 

• Je bent flexibel van aard en beziet het leven met een positieve inslag; humor is je niet vreemd. 

• Planmatig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid; je houdt er van om gestructureerd te 
werken. 

• Je bent een ster in Word én Excel. 
 
Voor meer info over de vacature, kun je contact opnemen met Helen Raamsdonk, manager Farent via 

088-0237500. 

 

Wat wij bieden:  

• Een uitdagende functie binnen de CAO Sociaal Werk, functiegroep 8. 

• Een tijdelijke aanstelling tot en met 31 december 2020.  

• Het salaris bedraagt, afhankelijk van werkervaring, in functiegroep 8 minimaal € 2.627,- en 
maximaal € 3.742,- bruto per maand (gebaseerd op 36 uur per week). 
 
 

Je reactie 

Sollicitaties voorzien van curriculum vitae kunnen tot en met donderdag 28 november a.s. per email 

gestuurd worden naar Theo Straathof, Manager P&O van Farent via sollicitaties@farent.nl. 

 

De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode tussen 5 en 13 december. 

 

Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure. 

 

Omdat wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt, nodigen wij met name kandidaten uit de Social Return doelgroep uit om te reageren. 

mailto:sollicitaties@farent.nl

