
   

 

  

  

 

 

 

 

VACATURE SOCIAAL CULTUREEL WERKER 

24 uur  

MBO+/HBO 

   

Heb jij een brede maatschappelijke visie, kan je een bijdrage leveren aan belangrijke en actuele 

thema’s en heb je ervaring als welzijnsprofessional? Kan je zelfstandig werken binnen een ambitieus 

team, richting geven en meebouwen aan een vernieuwende welzijnsorganisatie? Lees dan vooral 

verder!  

 

Je nieuwe baan!   

In verband met zwangerschapsverlof van een van onze sociaal cultureel werkers zoeken wij een 

nieuwe collega. Je werkt binnen een actief, integraal welzijnsteam van Diverz. Het team bestaat uit 

jongerenwerk, sociaal cultureel werk, opbouwwerk en een beheerder. Binnen het team ben jij als 

sociaal cultureel werker verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor en door 

bewoners. Vanuit de betreffende locatie leid je de bestaande activiteiten in goede banen en begeleid 

je vrijwilligers. Je bent echt het gezicht van het wijkcentrum. Je ontwikkelt nieuwe activiteiten als je 

daar mogelijkheden voor ziet, maar weet ook in te spelen op vragen die er zijn onder buurtbewoners. 

Je hebt veel contact met collega’s, professionele netwerkpartners en natuurlijk met bewoners. Jij 

bent hierin de verbindende factor. Je motiveert, stimuleert en coacht bezoekers van de locatie op 

individueel niveau en in groepsverband. Je houdt toezicht op materialen en middelen. Je werkt nauw 

samen met de beheerder van de locatie. Je werkt planmatig en je kan ideeën omzetten in mooie 

projecten.   

 

Wie ben jij?   

Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau. Een opleiding richting sociaal werk is een vereiste.  

Je werkt zelfstandig volgens een jaarplan en je bent resultaat- en oplossingsgericht. Je bent 

klantgericht, ondernemend, creatief en kan je organisatietalent gebruiken om bestaande activiteiten 

te ondersteunen en nieuwe activiteiten te realiseren. Je hebt in meer of mindere mate kennis van 

een breed scala aan vrijetijdsbesteding voor verschillende doelgroepen. 

Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent stressbestendig, kunt 

zelfstandig en in teamverband werken. Jouw cultuursensitiviteit is groot. 

Tot slot beschik je over uitstekende contactuele eigenschappen, ben je collegiaal, leergierig, heb je 

gevoel voor humor en een open flexibele instelling. 

 

Wie zijn wij?    

Diverz is een LHBTI vriendelijke organisatie voor de brede welzijnsaanpak in het sociaal domein van 

Zwijndrecht. Wij richten ons op maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, 

zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele minderheden. Het bieden van sport, spel en (culturele) 

ontmoetingsgelegenheden kan onze doelgroepen hierbij ondersteunen. Dit doen we met zelfsturende 

teams binnen een gestructureerde zelforganisatie.   

Welzijn en leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht. Dat is waar Diverz zich iedere dag met 

passie, energie en enthousiasme voor inzet. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere 

professionele (hulpverlenende)organisaties versterkt Diverz de eigen kracht van inwoners en draagt 

de organisatie bij aan de zelfredzaamheid.    



   

  

 

 

 

 

 

Wat krijg je van ons?    

Een contract voor bepaalde tijd, met mogelijk uitzicht op verlenging! 

Salaris conform CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 

Een individueel keuzebudget van ongeveer 18% van je brutosalaris. Een individueel loopbaanbudget 

van 1,5% van je salaris. Ruimte om jezelf te ontwikkelen via cursussen en trainingen.  

  

Iets voor jou?    

Enthousiast geworden? Stuur dan vóór 1 oktober 2022 je motivatie + CV naar Jolien Fiegel via 

personeel@diverz.info. Heb je vragen over de functie, bel dan met Julia via het telefoonnummer  

06-17964976. 

Voor deze functie het is kunnen voorleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. 

   

Werving- en selectiebureau? Bedankt voor het meedenken, maar wij werven graag zelf onze 

kandidaten.   
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