MEE Rotterdam Rijnmond ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de
samenleving. Wij helpen mensen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het
versterken van eigen kracht en het vergroten van zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis
en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

Binnen het team Zorg Onderwijs Specialisten (kortweg ZOS) hebben wij per direct een aantal
uitdagende vacatures voor de functie van :

Zorg & Onderwijsspecialist
gemiddeld 24 – 36 uur per week

Vanwege de behaalde resultaten sinds de oprichting in 2018 is het team door de gemeente
Rotterdam gevraagd om hun inzet – op basis van jaarlijkse subsidieaanvragen – in elk geval tot
het schooljaar 2021 - 2022 voort te zetten. De gemeente Rotterdam heeft het team daarbij drie
hoofdopdrachten gegeven, te weten: het op de juiste wijze implementeren van de Onderwijs Zorg
Arrangementen (OZA), in deelprojecten specifiek benoemde doelgroepen onderzoeken en
analyseren en in het krachtenveld tussen hulp, onderwijs, ouders en kinderen een procesmatige
visie op de positie van cliëntondersteuning ontwikkelen. Vanuit de functie overleg je als team
maandelijks met de opdrachtgever; je informeert over de stand van zaken, koppelt signalen uit
het veld terug en trekt samen verder op om het gemeentelijk beleid op dit vlak verder te
ontwikkelen.
Wij vragen van jou
Wij zijn op zoek naar flexibele en enthousiaste kandidaten met afgeronde HBO opleiding (bij
voorkeur MWD of Social Work). Daarnaast ben je resultaatgericht, in staat om projectmatig te
werken en de werkzaamheden vanuit voortschrijdend inzicht te evalueren (en aan te passen),
kan je uitstekend omgaan met veranderende omstandigheden, heb je kennis van diverse wet- en
regelgeving evenals van verschillende doelgroepen. Tot slot ben je volledig SKJ-geregistreerd en
in staat om de rol van casusregisseur op je te nemen.
Ons aanbod
Wij bieden een dienstverband in een dynamische werkomgeving waarin zowel zelfstandig als in
teamverband wordt gewerkt. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 3.928,00 bij een 36urige werkweek volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Ook bieden we goede secundaire
arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekering en
korting op financiële producten van Centraal Beheer.
Heb je vragen?
Neem dan contact op met Marjonne Meijer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 06 – 55130393
of met Jurian Hensen, bereikbaar via telefoonnummer: 06 – 55130403.
Wil je solliciteren?
Wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk vrijdag 12 oktober 2018 voor 12.00 uur een gemotiveerde
sollicitatiebrief met CV naar de afdeling P&O via personeelszaken@meerotterdam.nl.
Mensen met een beperking en mensen van niet Nederlandse afkomst worden met nadruk
uitgenodigd te solliciteren. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke
geschiktheid wordt de functie in eerste instantie aangeboden aan de interne sollicitant(en).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

