Sociaal domein | Vast | HBO/WO | 32 - 36 uur | salaris maximaal € 3805,-

Wil je werken in een informele organisatie, waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen?
Voel jij je thuis in een gemeente met een dorps karakter, maar die verder kijkt dan haar
eigen grenzen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In onze organisatie hebben we aandacht voor elkaar en onze inwoners en zijn we alert op wat
er om ons heen gebeurt. Wij zoeken actieve collega’s met veel energie, die zich iedere dag
weer inzetten voor de inwoners, verenigingen en ondernemers uit Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom. Voor de afdeling Samenleving van de gemeente Oisterwijk zijn wij op zoek naar:

beleidsmedewerker sociaal domein
32 – 36 uur

Hier kom je te werken?
Je komt te werken binnen de beleidsafdeling Samenleving waar je met circa 20 andere
collega’s werkt aan thema’s op de gebieden: sport, cultuur, onderwijs, toerisme & recreatie,
economie, participatie, jeugd(hulp) en Wmo. Wij zoeken twee beleidsmedewerkers die met
name aan de slag gaan met de thema’s jeugd(hulp) en Wmo.
Wat zijn je belangrijkste taken?
Je hebt een schakelfunctie tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, uitvoering en
beleid. Als verbinder pur sang schakel je moeiteloos tussen de diverse rollen en taken die
daarbij horen. Ook in regionaal verband sta jij ‘je mannetje’;
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering bij vragen over het gemeentelijke
beleid en je zorgt voor een goede implementatie van beleid naar uitvoering. Het
schrijven van verordeningen en nadere regels hoort daar als vanzelfsprekend bij;
 Je bent aanspreekpunt voor diverse subsidiepartners in het voorliggende preventieve
(jeugd)veld en draagt je steentje bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de
subsidieregelingen;
 Je bent contactpersoon voor de sociale adviesraden die gevraagd en ongevraagd
advies kunnen geven op het gemeentelijk beleid rondom sociaal domein;
 Je werkt in een tandem met de beleidsadviseurs jeugd en Wmo aan diverse
inhoudelijke thema’s en weet daarbij vraagstukken op integrale wijze aan te vliegen;
 Je volgt landelijke ontwikkelingen (rondom jeugd en Wmo) op de voet en weet deze
op eigen wijze te vertalen naar de lokale context. Je communiceert daar ook proactief
over naar je collega’s, afdelingshoofd en portefeuillehouder(s);
 Je hebt affiniteit met onderzoek en monitoring, want je gaat aan de slag met de
doorontwikkeling van de cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo. Dat doe je ook
voor de brede monitor sociaal domein van de gemeente, waarbij je een voor de
gemeenteraad begrijpelijke rapportage oplevert mét analyse en duiding van de cijfers;
 Je schrijft voorstellen en adviseert de portefeuillehouder, het college en de
gemeenteraad daarover.
Wie zoeken wij?
 Je hebt kennis van en ervaring met de uitvoering van de jeugdwet en Wmo;
 Je hebt een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef en bent integer;
 Je bent discreet en gaat vertrouwelijk om met gegevens;
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Je hebt een flexibele werkhouding en bent gericht op samenwerken;
Het spreekt voor zich dat je accuraat en nauwgezet bent in je werkzaamheden;
Je kunt snel schakelen en je bent stressbestendig;
Je hebt een afgeronde Hbo/WO opleiding;
Ervaring binnen het gemeentelijk domein is een pré.

Ons aanbod
Een afwisselende baan binnen een informele organisatie. We vinden jouw ontwikkeling
belangrijk en bieden flexibele werktijden. Bruis jij van de ideeën? Wij horen ze graag!
Daarnaast bieden wij:
 Een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 Een salaris tussen de € 2.335,- en € 3.805,- bruto per maand o.b.v. 36 uur
(functieschaal 9, aanloopschaal 8). Het salaris, (aanloop)schaal is afhankelijk van
opleiding en ervaring;
 17,05% individueel keuzebudget bovenop je salaris. Je kunt je IKB laten uitbetalen,
maar bijvoorbeeld ook extra verlof kopen;
 Een reiskostenvergoeding (>10 km). Als je met het ov komt, vergoeden we alle
kosten.
Interesse?
Word jij hier enthousiast van? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar
solliciteren@oisterwijk.nl.
Heb je nog vragen?
Bel dan met ons. Ons telefoonnummer is 013-5291311. Voor inhoudelijke informatie over
deze vacature kun je terecht bij Kelly Andres, afdelingsmanager. Voor informatie over de
procedure kun je contact zoeken met Annamarie van Bruggen, medewerker P&O.

