
 

Stichting De Welle zoekt een:   
 

Sociaal werker - 
met focus op baliewerkzaamheden en 
ontmoetingen senioren 
 
voor 20 tot 36 uur.  
 
Als sociaal werker sta je klaar om mensen te ondersteunen en te helpen. Dit 
doe je met aandacht en een luisterend oor in persoonlijke gesprekken zodat 
mensen zeggenschap houden op hun eigen leven. We zoeken een 
enthousiaste en betrokken collega ter uitbreiding van ons team. 

 
Taken en werkzaamheden: 

• Alle voorkomende baliewerkzaamheden voor De Welle 

• Verkoop en service van onze maaltijdendienst, personenalarmering en 
Medipoint 

• Faciliteren en ondersteunen bij ontmoetingen van senioren 

• Je standplaats is voornamelijk in Nijverdal, maar je kunt ook ingezet 
worden in Wierden. 

  
Kennis en vaardigheden: 

• Een afgeronde MBO-opleiding Sociaal Werk of andere relevante opleiding 
in zorg en welzijn 

• Kennis van de sociale kaart  

• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden 
(mondeling en schriftelijk)  

• Je verheldert vragen en behoefte, kunt doorvragen waar nodig 

• Je bent vaardig met ICT-systemen 

• Je bent professioneel in je houding, uitstraling en gedrag 

• Stressbestendig bij werkdruk of probleemsituaties 

• Flexibele houding en improvisatievermogen  
 

Wat wij bieden: 

• Een prettige werksfeer met interessante uitdagingen en een open cultuur 

• Werktijden van maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur en daarnaast 
eventueel flexibele inzet voor ondersteunende taken 

• Salaris conform CAO Sociaal Werk en afhankelijk van ervaring 

• Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB)  
 

Stichting De Welle is een 
maatschappelijke onderneming die 
een bijdrage levert aan het welzijn van 
jong en oud, waardoor meer mensen 
(langer) kunnen meedoen aan de 
samenleving. 
 
De Welle wil hulpvragen van 
individuen en groepen adequaat 
beantwoorden, waarbij 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
leefsituatie en vergroting van de 
zelfredzaamheid centraal staat. 
  
Is deze functie jou op het lijf 
geschreven? Dan zien we je sollicitatie 
graag tegemoet! Stuur je 
motivatiebrief en cv vóór 15-06-2022 
naar Wiejanca De Vries 
(w.devries@stichtingdewelle.nl) 
Wil je meer weten over deze functie? 
Neem dan contact op met Kitty van 
der Steege via 06-12216966 
bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


