Pulse zoekt een

Sociaal werker team taal (24 uur per week)
Pulse staat voor:
Stichting Pulse is dé welzijnsorganisatie van en voor alle inwoners van IJsselstein en Lopik.
Wij streven naar het wonen in een omgeving waarin bewoners zich thuis en veilig voelen, waar
iedereen meedoet en een bijdrage levert. Stichting Pulse organiseert dit samen met 50 professionals
en ruim 500 vrijwilligers en samen bereiken we heel veel!
Stichting Pulse is een platte organisatie. De leiding bestaat uit een directeur en een manager.
Pulse kent verschillende werkgebieden en projecten; van buurtbemiddeling tot taalondersteuning,
van jongerenwerk tot sociale activering, van voorschool tot meldpunt hulp aan huis.

De functie:
Als sociaal werker taalondersteuning kinderen en volwassenen draag je bij aan onze missie om ook
kinderen en jongeren alle kansen te geven om zich optimaal te ontwikkelen door hun
taalachterstand te minimaliseren.
Door middel van verschillende projecten vergroten we de mogelijkheden van kinderen en
volwassenen in de maatschappij door aan hun taalvaardigheid te werken. Onze doelgroep is heel
divers: vluchtelingen, migrantenkinderen en NT1-ers. Het aanbod vindt op diverse locaties plaats.
De sociaal werker stuurt met name de vrijwilligers aan die met de doelgroep werken.
Hij/zij werft, begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers en organiseert de nodige scholing.

Heb/ ben jij:
•
•
•
•
•

HBO diploma, bij voorkeur Social Work.
Ervaring en affiniteit met het werken met kinderen en vrijwilligers (individueel en groepen).
Flexibel, optimistisch en een doorzetter.
Affiniteit met verschillende culturen.
In staat om zelfstandig te werken en ook samen met je team.

Wij bieden:
Een prettige werkplek binnen een middelgrote welzijnsorganisatie met een goede werksfeer, in een
team met veel ruimte voor eigen initiatief. De functie is ingeschaald in schaal 8 CAO Sociaal Werk.
Er is een Individueel Keuze Budget (IKB), reiskostenvergoeding en loopbaanbudget (LBB). Het gaat
om een aanstelling voor een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is verlenging van de aanstelling
mogelijk.

Is dit jouw nieuwe uitdaging ?
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Tielke Pollux op telefoonnummer 06-33978660 of
Diana van Kruistum op telefoonnummer 06-19137630. Je brief en CV kun je voor 31 oktober 2021
sturen naar m.pauptit@stichting-pulse.nl.
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