
Wat bieden wij jou:
 Een prettige werksfeer binnen een informeel bedrijf
 Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
 Goede werkomstandigheden (eigen laptop, mobiele telefoon, 

 eigen werkplek)
 Onkostenvergoeding voor reiskosten/VOG/parkeerkosten
 Salariëring CAO Sociaal Werk

Deze functie vereist van jou:
 Minimaal een HBO diploma (MWD/SPH/Social Work, 

 of iets soortgelijks) 
 Ervaring ambulante hulpverlening
 In het bezit van een rijbewijs en auto
 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen
 Een proactieve houding
 Stevig in de schoenen staan

 Bereid te werken in de avonduren 
 De functie vereist flexibiliteit op werkdagen van  

 maandag t/m vrijdag
 Min/max contract (8-32 uur) met uitzicht op 

 vaste uren (32-36 uur)

Over ZaZ Welzijn
ZaZ Welzijn is een welzijns- en gezondheidszorginstelling gespecialiseerd in zorg thuis, waarbij oog voor re-integratie ons onderscheidt. 
Wij begeleiden iedereen met een hulpvraag in de thuissituatie. Wij vinden het belangrijk dat problemen die maken, dat je (tijdelijk) niet 
mee kunt doen, worden opgelost. Dit doen wij middels een innovatieve werkwijze waarbij we een brug slaan tussen zorg & werk. Jij gaat 
onderdeel uitmaken van een duo, dat zich gezamenlijk richt op het woon- en werkgebied van de cliënt. Ieder met zijn eigen specialisatie.

Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek en mensen met multi-problematiek, vanaf 
16 jaar. Wij zijn een gecontracteerde maatwerkvoorziening, ondersteuning bij zelfstandig leven en maatschappelijke deelname voor de 
regio Twente. Wij geloven in de verbinding tussen zorg en werk (helpen & meedoen). Wanneer er hulpvragen zijn in de thuissituatie dan 
zijn deze van invloed op het werk. Ook wanneer er signalen vanuit het werk komen dat iemand is uitgevallen of dreigt uit te vallen, heeft 
de thuissituatie daar vaak veel invloed op. 

Vacature 

Sociaal Werker
(BBL mogelijkheid voor studenten Social Work)

Min/Max contract 8-32 uur

Solliciteer direct:
Mocht je meer informatie over de vacature willen 

en/of vragen hebben dan zijn wij telefonisch 
bereikbaar op: T: 06 37309210 of 06 37309195.

Deze vacature loopt tot   1 november 2019. 
Je sollicitatie kun je sturen naar  

marijke@zazwelzijn.nl t.a.v. Marijke van Esch.

Ook bestaat de mogelijkheid te solliciteren via 
onze website www.zazwelzijn.nl/vacatures

WWW.zazwelzijn.NLinfo@zazwelzijn.nl


