
Bij Welzijn Teylingen dragen we met ons werk bij aan ontmoeting, participatie, zingeving en

kwaliteit van leven voor inwoners van Teylingen. Dat doen we met 14 enthousiaste collega’s, 120

vrijwilligers en een breed netwerk aan partners. Wij benaderen mensen vanuit het

gedachtengoed van Positieve Gezondheid, een brede kijk op gezondheid, die de nadruk legt op

veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt.

WIJ

Jij bent transparant en open in de communicatie;

Jij signaleert kansen, krachten en wensen in de wijk; 

Jij bent actief present in de wijk en bij organisaties en weet ze met elkaar in contact te

brengen;

Jij bouwt een sterk netwerk waarmee je vroegtijdig signaleert; 

Jij hebt werkervaring in het coachen van en richting geven aan groepen en individuen;

Jij hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

EN JIJ?

Een afwisselende baan in een informeel team;

Veel ruimte voor innovatie en leren;

Een omgeving die volop in beweging is waarin jij écht het verschil kan maken;

Werktijden die je zelf kan indelen;

Een salaris tussen de €3100,- en 3700,- bij een 36-urige werkweek;

En goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget en

Loopbaan Budget.

DAN ZORGEN WIJ VOOR?

Heb je relevante werkervaring met community building en een afgeronde Hbo-opleiding, bij

voorkeur op het gebied van sociaal werk?

Schrijf dan vóór 10 mei a.s. een motivatie en stuur deze samen met jouw cv naar

m.tullenaar@welzijnteylingen.nl. Nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

NOG STEEDS ENTHOUSIAST?

V A C A T U R E

Ik vind het leuk om inwoners uit een wijk te stimuleren, te begeleiden en met elkaar

te verbinden. Ik ben een echte teamplayer en krijg energie van pionieren, het

creëren van nieuwe activiteiten en diensten samen met vrijwilligers en stagiaires. Ik

kan individuele vragen en wensen doorvertalen naar collectieve oplossingen.

Jouw tekst? Mooi! Want wij zoeken een 

Sociaal werker - Community builder

Collectieve oplossingen

24-28 uur per week

mailto:m.tullenaar@welzijnteylingen.nl

