M.O.S.
vacature

Teammanager Welzijn Volwassenen
voor 32 uur per week

Wil jij -net als wij- een blijvende bijdrage leveren aan een betrokken en actieve
samenleving met een sterke sociale samenhang waarin iedereen mee kán en mág doen?
Dat is mooi, want M.O.S. is op zoek naar een bevlogen teammanager Welzijn Volwassenen.
Wij zijn de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), een brede welzijnsorganisatie die volop in ontwikkeling is. We
leveren onze bijdrage aan die betrokken en actieve samenleving door het bieden van opvoedingsondersteuning en door invulling
te geven aan wijkwerk, individuele ondersteuning en aan jongeren- en ouderenwerk. Zo verbinden we -samen met vrijwilligers en
inwoners- mensen en organisaties aan elkaar. Alles wat wij doen begint bij wie wij zijn. Wij worden door waarden gedreven:
Mens gedreven
We zijn onbevooroordeeld en sluiten aan bij vraagstukken en behoeften van mensen: elk mens doet ertoe
en is van betekenis.
Samen sterk
We werken samen met inwoners en samenwerkingspartners en zijn ervan overtuigd dat we samen meer
bereiken.
Sociaal vakmanschap
We zijn professionals die kennis hebben en ervaringen opdoen, en deze inzetten om de dienstverlening
structureel te verbeteren.
Zitten deze waarden ook verankerd in joúw DNA? Kijk dan of je je ook in onderstaande herkent.
Een bevlogen teammanager Welzijn Volwassenen bij M.O.S:
•
•
•
•
•

Is bekend met maatschappel�ke ontwikkelingen en vertaalt deze naar concrete vormen van dienstverlening;
Geeft leiding aan het team Welzijn Volwassenen. Ouderenwerk, ondersteuning van vrijwilligers, Individueel werk,
opbouwwerk en dienstverlening aan nieuwkomers maken daar onderdeel van uit;
Is nieuwsgierig, ondernemend, samenwerkingsgericht en weet het beste in mensen naar boven te halen;
Is, samen met de teammanager Welzijn Jeugd, verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de
dienstverlening van welzijn;
Heeft een afgeronde Hbo opleiding en meerdere jaren leidinggevende ervaring.

M.O.S biedt jou:
•
•
•
•
•

Een team enthousiaste professionals;
Een werkomgeving in een lerende organisatie; bewust gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen;
Een organisatie die naast welzijn ook peuteropvang verzorgt (Oink!), en een poppodium exploiteert (Iduna);
Salariëring conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 10;
Een jaarcontract met mogelijkheid op verlenging.
Allemaal positief? Laat ons dan -op een manier die bij jou past- zien waarom juist jíj onze nieuwe collega moet worden.

Goed en handig om te weten:
Wil je meer informatie? Stuur dan je vragen per mail naar vacature@mosweb.nl. Ineke Weernink, directeur-bestuurder van M.O.S.
zal je vragen beantwoorden. Of je wordt teruggebeld als je je telefoonnummer in het mailbericht noteert.
We ontvangen graag je motivatie en je CV, uiterlijk maandag 8 maart 2021. Dat kan via vacature@mosweb.nl onder vermelding
van ‘sollicitatie vacature teammanager Welzijn Volwassenen’. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Wij zijn benieuwd naar jouw inspirerende reactie!

