
 

 

 

Ben jij de  

welzijnsmedewerker 

die zich prettig voelt bij alle soorten mensen, geen vraag te gek vindt, een 

scherp oog en een luisterend oor heeft en in oplossingen kan denken? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? 

Stichting Welzijn Bergen (SWB) is een brede welzijnsorganisatie met (op dit moment) 8 
locaties in de gemeente Bergen en 1 in Uitgeest. We werken in en vanuit deze 9 
verschillende locaties verspreid over de gemeente. Er zijn 20 vaste medewerkers en we 
kunnen een beroep doen op ruim 400 trouwe vrijwilligers. 

 

Wat ga je doen? 

• Je bent het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt van het wijksteunpunt in Egmond 
aan den Hoef. Mensen ontmoeten jou aan de balie of aan de telefoon.  

• Je bent in staat om mensen wegwijs te maken in ons aanbod of om hen in contact 
te brengen met onze welzijnscoaches. 

• Je werft en begeleidt vrijwilligers.  
• Je bent coördinator van het maatjesproject en koppelt hierbij vrijwilligers aan 

mensen die op zoek zijn naar een maatje om samen leuke dingen mee te doen.  
• Je bent de spin in het web van het wijksteunpunt en gaat een flinke diversiteit aan 

vragen en uitdagingen niet uit de weg. 

 
Wat verwachten we van jou? 

• Je beschikt over minimaal een SPW of MMZ-niveau 4 diploma; 

• Je bent 24 uur per week beschikbaar; 
• Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer; 
• Je bent computervaardig (Office-pakketten); 
• Je bent zelfstandig, flexibel en enthousiast; 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je bent een verbinder. 

Wat kun je van ons verwachten? 
• Vrijheid om deze uitdagende baan vorm te geven; 

• Salaris conform cao sociaal werk en natuurlijk een reiskostenvergoeding 

• Uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden van een individueel keuzebudget; 

• Scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden; 

• Een team professionele en betrokken collega’s, waarmee je nauw samenwerkt; 

• Een prachtig werkgebied. 

Solliciteren 
Stuur je CV en motivatie voor 26 januari per mail naar d.vanklaveren@welzijnbergen.nl. 
Heb je vragen, neem dan contact op met Dunja van Klaveren via 06-57153349. De 
gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 2 februari in de ochtend.  
 

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.welzijnbergen.nl,  
op Facebook en Instagram: welzijnbergen. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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