
 
 
 

PuurZuid is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Zuid. Stichting 

PuurZuid legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie 

van bewoners in Amsterdam-Zuid. Met bijzondere aandacht voor hen die de greep op hun situatie 

dreigen te verliezen of kwijt zijn.  

 
PuurZuid is samen met Doras onderdeel van de Sociale Maatschap. 
 
PuurZuid, Intensieve Jongeren Schuldhulpverlening, zoekt zo spoedig mogelijk een: 

 
SOCIAAL RAADSLID 

Gericht op de jongeren in onze samenleving 
32-36 uur per week 

Locatie stadsdelen West en Nieuw West 
 

 
Als sociaal raadslid vorm je een schakel tussen de cliënt en (maatschappelijke) instanties. Je geeft 
informatie, advies en concrete dienstverlening op het gebied van voorzieningen en recht. Je 
inventariseert en analyseert de hulpvraag op basis van verzamelde gegevens en stemt het 
hulpaanbod hierop af. Je verwijst cliënten in gevallen waarbij specialistische hulp nodig is en/of 
indiceert andere voorzieningen en instellingen. Verder zet je voorlichtingsactiviteiten op ten behoeve 
van cliënten en verricht je intermediaire activiteiten, zoals bezwaarschriften schrijven en bemiddelen 
in conflicten.  
Je werkt intensief samen met sociaal werkers, schuldhulpverleners, vrijwilligers, instanties en 
organisaties en je bent in staat vrijwilligers en stagiaires te begeleiden. 
Het betreft een positie in een of twee integrale teams, waarbij je gevraagd wordt om je tijd te 
verdelen op twee locaties en flexibel inzet moet kunnen tonen. Het is ook een zelfstandige positie. 
 
Wat bied jij?  
Je bent iemand die kennis deelt en actief de samenwerking zoekt met collega’s van andere disciplines 
waarbij je goed zicht houdt op de afbakening tussen de verschillende taakgebieden. Je staat stevig in 
je schoenen en beschikt over improvisatievermogen. Je bent sociaal vaardig voor het motiveren, 
stimuleren en instrueren van cliënten. Je hebt een flexibele en oplossing georiënteerde instelling.  
Daarnaast beschik je over:  

 HBO diploma SJD of Recht; 

 Actuele kennis op sociaal juridisch terrein; 

 Ervaring met welzijn nieuwe stijl (coachen, niet overnemen); 

 Analytisch vermogen en vaardig in het uitbrengen van adviezen; 

 Uitstekende contactuele eigenschappen voor omgang met jongeren,  vrijwilligers en 
netwerkpartners; 



 Goede schrijfvaardigheid voor het maken van registraties, rapportages en bezwaar en 
beroepsschriften alsmede het kunnen helpen van cliënten met het opstellen van brieven. 

 
Wij zoeken 

 Een kandidaat die het raadsliedenwerk outreachend, met veel energie en initiatief in 
samenwerking met de collega’s van het Intensieve Jongeren Schuldhulpverlening mede vorm 
gaat geven, waarbij als uitgangspunt geldt dat het team met elkaar verantwoordelijk is voor 
een professionele dienstverlening en het behalen van de teamdoelstellingen. Je levert op 
deze wijze een bijdrage aan de kwaliteit van de totale dienstverlening.   

 Iemand met minimaal 2 jaar werkervaring als SR of vergelijkbaar. 

 Werken in een groep cliënten en kunnen werken met vrijwilligers is een pre. 
 
Wij bieden 

 Een plezierige werkomgeving waar jij je kennis kunt inzetten en je verder kunt ontwikkelen;  

 Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van € 2.592,- en 
een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 
upw – salarisbedragen gelden vanaf 1 juli 2018); 

 Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget; 

 Lidmaatschap CultuurWerkt!; 

 In eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd, verlenging mogelijk, afhankelijk van 
financiering  

 Werktijden worden in overleg bepaald. 
 

 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Niesaar Soeleman, 
Sociaal Juridisch werker, bereikbaar op: 020 – 2359 447. 
Of Sybrand Kuipers, Schuldhulpverlener , bereikbaar op: 020 – 2359 562 
 
Voldoe je aan de eisen en herken jij jezelf in het profiel dan ontvangen wij graag je motivatie en CV 
via een mail aan solliciteren@desocialemaatschap.nl.  Graag tevens referenties vermelden. Wij zijn 
een diverse organisatie met gelijke kansen. We nodigen graag mensen van alle achtergronden (zoals, 
maar niet uitsluitend: etnische achtergrond, religie, gender, seksuele oriëntatie, nationaliteit, leeftijd 
en beperking) uit om te solliciteren. 
 
De reactietermijn sluit op: 7 januari 2019. 
Gesprekken vinden plaats n de week daarna. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.puurzuid.nl.  
 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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