Wij zoeken vanaf 27 augustus 2018 een
Schoolmaatschappelijk werker
voor SBO de Koppeling, 16 – 20 uur per week
www.dekoppeling.nl
De Stichting PCBO beheert
28 basisscholen en 4 scholen
voor speciaal onderwijs, biedt
werkgelegenheid aan 1000
personeelsleden en beschikt
over een professioneel
bureau voor
bestuursondersteuning,
personeels- en
onderwijszaken.

PCBO heeft op een groot
aantal scholen
schoolmaatschappelijk
werkers in dienst.
De werkplek van de
smw-er is op school.
Eenmaal per maand is er een
teambijeenkomst op kantoor.

Kerntaken SMW
- Het mede vormgeven
van de zorgstructuur op
school en de vve groep
- Kortdurende psychosociale
hulpverlening bieden
aan ouders en/of aan
kinderen zelf
- Consultatie en advies
aan leerkrachten
- Werken aan één gezin,
één plan
- Zorgdragen voor goede
verwijzingen naar o.a.
het wijkteam
- Registreren en rapporteren

www.pcbo.nl

Wat vragen wij
 HBO-opleiding (MWD, Pedagogiek, SPH), bij voorkeur
aangevuld met de basiscursus (voor)schoolmaatschappelijk
werk in het PO van het Servicepunt SMW Rotterdam
 Ervaring in het SMW of (jeugd)hulpverlening
 Kunnen samenwerken met verschillende disciplines in en
rond de school
 Zelfstandig kunnen functioneren
 Klantgerichtheid, een initiatiefrijke, ontwikkelingsgerichte
houding, stressbestendigheid en leergierigheid
 Kennis over en ervaring met outreachend werken
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 Zorgen voor een duidelijk herkenbare aanwezigheid van
SMW op school
Wat bieden wij
 Intervisie en werkbegeleiding, zowel individueel als in
teamverband en relevante deskundigheidsbevordering
 Een zelfstandige, uitdagende functie waarin je
mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen en te ontplooien in
een prettige werksfeer
 Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Primair
Onderwijs, inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring
 Een verklaring omtrent gedrag is een onderdeel van ons
aannamebeleid, evenals het opvragen van referenties
Informatie over deze functie is te krijgen bij Thea Daane, teamleider
SMW PCBO, 06 47 87 36 28
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan
je sollicitatie met c.v. voor.
15 juni a.s. naar t.daane@pcbordam.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 20 juni a.s.
Daarnaast wordt ten behoeve van de Wissel (stichting ICBO)
gezocht naar een Schoolmaatschappelijk Werker voor 17 uur per
week.
http://www.basisschooldewissel.nl/
Ook voor deze functie kun je contact opnemen met Thea Daane.

