
 

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael zoekt een  

Enthousiaste en gemotiveerde Sociaal Cultureel werker, niveau 2 (m/v) 

Voor 24 uur per week, aandachtsgebieden P.R. en projecten 

Van 1 september tot 31 december 2017 

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael ligt in het hart van Amsterdam en het werkt met vele partijen die 

betrokken zijn bij welzijn en leefbaarheid in de buurten en wijken van de Jordaan en Gouden Reael. Dat 

vergt flexibiliteit, aansluiten bij initiatieven en investeren in netwerken en innovatiekracht bij het 

ontwikkelen van projecten. 

Als Sociaal Cultureel werker ben je in staat om bewoners in ons werkgebied te ondersteunen en begeleiden 

bij het ontwikkelen van (nieuwe) activiteiten en projecten. Als sociaal werker heb je een sociaal 

makelaarsfunctie. Je signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities van de bewoners (en hun 

omgeving) in de wijk en probeert deze om te zetten in een beoogd maatschappelijk resultaat of effect. Je 

richt je op het stimuleren van actieve participatie van bewoners van de wijk. 

Ook is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden gericht op P.R. voor het wijkcentrum en projecten 

waarin we samenwerken en die we zelfstandig uitvoeren.  

Functie eisen 

Je hebt MBO werk- en denkniveau.  

Ervaring met P.R. en social media. 

Kennis van of ervaring met de welzijnssector en in het bijzonder het ondersteunen van bewonersinitiatieven. 

Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn goed. 

Je bent bereid om incidenteel in de avond en/of het weekend te werken. 

Je bent flexibel, zelfstandig, een netwerker en een teamspeler. 

Ons aanbod 

De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 4 maanden, start op 1 september 2017, 24 uur per 

week. 

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

De werkzaamheden worden in overleg verdeeld over vier dagen in de week. 

Solliciteren 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van motivatie en CV voor21 augustus 2017 richten aan; 

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 

Wally Soesman, Voorzitter Bestuur Wijkcentrum 

Elandsgracht 70, 1016TX Amsterdam 

Info@jordaangoudenreael.nl 

Onder vermelding van vacature 

De sollicitatie gesprekken zijn gepland op 22 augustus voor de 1e ronde en 24 augustus voor de eventuele 2e 

ronde. 

 


