
  

 

Trema is een brede welzijnsinstelling met 150 vaste medewerkers die ervoor zorgt dat mensen van jong tot oud mee 
kunnen doen in de maatschappij en meetellen. We zijn actief in de gemeenten Altena en Geertruidenberg en zetten 
ons er voor in dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Wij zijn wij per direct op zoek naar een: 

 
 

Sociaal Werker (m/v) 

voor 16 tot 18 uur per week  
 

  
           Voor de onderdelen ‘Coördinatie Servicepunt Vrijwilligers’ & ‘Coördinatie Maatschappelijke Stage’ 
 
Het Servicepunt Vrijwilligers is de lokale matchmaker in vrijwilligerswerk in de gemeenten Altena en Geertruiden-
berg. Wij bemiddelen in vraag en aanbod om vrijwilligers te matchen aan mensen of organisaties die juist wat hulp 
kunnen gebruiken. Ons doel is om het vrijwilligerswerk in de regio in al haar facetten te versterken en te promoten. 
Coördinatie Maatschappelijk Stage is gericht op het matchen van vraag en aanbod op het gebied van Maatschappe-
lijke stage van jongeren (voortgezet onderwijs) in de non-profitsector als onderdeel van hun schoolcarrière . 
 
Taken zijn o.a.: 
 

 Coördinatie Inzet Vrijwilligers (o.a. matching vraag & aanbod). 

 Gesprekken voeren met potentiële vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

 Coördinatie van vraag & aanbod voor Maatschappelijke Stages  

 Het uitzetten van PR-acties 

 Deelname aan overleggen met gemeenten en andere samenwerkingspartners 
 
Wie zoeken wij voor deze veelzijdige functie: 
  

 Je hebt een passende Hbo-opleiding (bijv. Social Work of SPH) 

 Je bent een kartrekker en kan zelfstandig werken. 

 Je bent enthousiast, flexibel, initiatiefrijk en communicatief sterk. 

 Je bent een verbinder, innovatief en ondernemend 

 Je communiceert gemakkelijk met vrijwilligers maar ook met ambtenaren en managers van organisaties.  

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 
 
Wij bieden jou: 
 

 Salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8 (maximaal 3.742 euro  o.b.v. 36 uur). 

 Een tijdelijke aanstelling in eerste instantie voor een periode van 1 jaar bij gebleken geschiktheid en  
onder voorbehoud van financiering een aanstelling voor onbepaalde tijd. 

  

Enthousiast geworden?  

Stuur dan je CV met motivatie naar personeelszaken@trema.org o.v.v. ‘Vacature sociaal werker’. Doe  

dit vóór 24 februari 2020. Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Benno Zuidervaart,  

Divisiemanager Welzijn van Trema via t: 0183 - 408 444. Kijk voor meer informatie over de dienstverlening van Tre-

ma op www.trema.org.  

 
 


