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SOCIAAL RAADSMAN/-VROUW
24-36 UUR PER WEEK
WERKZAAM VANUIT EEN VAN DE BUURTTEAMS IN UTRECHT
U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Onze overtuiging is dat iedereen ertoe
doet en het verdient om mee te doen in de samenleving. Als inwoners van Utrecht op zoek zijn naar
informatie of ondersteuning, is U Centraal er voor hen. Beroepskrachten en vrijwilligers denken mee
en bieden praktische hulp, informatie, advies, activiteiten en training. Zo helpen we elkaar in Utrecht
om sterker, zelfstandiger en plezieriger door het leven te gaan.
In Utrecht werken 27 sociaal raadslieden. Als sociaal raadsvrouw of -man werk je op een van de 18
buurtteamlocaties vanuit je eigen expertise nauw samen met sociaal werkers. Je team bestaat uit:
collega sociaal raadslieden, derdejaars SJD-stagiairs en financieel vrijwilligers.
Het doel van onze sociaal raadslieden is dat alle inwoners van de stad laagdrempelig, dichtbij en
kosteloos toegang hebben tot het recht. De sociaal raadslieden bieden inwoners in hun eigen
buurt(team) praktische ondersteuning en onafhankelijk sociaaljuridisch advies over wetten,
regelingen en voorzieningen. Er wordt nauw samengewerkt met de buurtteammedewerkers en
andere partners in de stad.

Dit ga je doen
Je biedt informatie, advies en ondersteuning in het bijzonder op de rechtsgebieden sociale zekerheid,
belastingen, arbeid, vreemdelingenrecht, huisvesting/huurrecht, personen- en familierecht,
onderwijs en consumentenzaken. Je doet dit waar mogelijk in samenwerking met of door inzet
van buurtteammedewerkers, stagiaires en vrijwilligers/bewoners. Belangrijke kenmerken zijn kennis
van de wet- en regelgeving, sociale kaart en bij voorkeur ervaring met inzet vrijwilligers.
Mensen die moeite hebben hun eigen belangen te behartigen komen langs voor advies en informatie
op sociaaljuridisch terrein. In persoonlijke contacten en in groepen bied je deze bewoners zicht op
hun mogelijkheden, rechten en kansen.

Je functietaken
•
•
•

Als specialist geef je zelfstandig informatie en advies aan inwoners van die buurt op
sociaaljuridisch terrein. Doel daarbij is het voorkomen van zwaardere en meervoudige
problematiek;
Je draagt actief bij aan de verdeling van de werkzaamheden op 'jouw’ werklocatie;
Je fungeert als inhoudelijke achterwacht voor de vrijwilligers in je team;

•

Je adviseert je buurtteamcollega's (sociaal werkers en jeugdwerkers) op sociaaljuridisch
terrein.

Dit ben jij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voelt je thuis in een onafhankelijke rol waarin je veel ruimte krijgt en professionaliteit
toont;
Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving op een breed maatschappelijk terrein bij
voorkeur in het Utrechtse;
Je hebt (stage)ervaring in vergelijkbare werkzaamheden;
Je hebt een analytisch denkvermogen met een praktische aanpak;
Je hebt een visie, bent kritisch, kent je eigen rol en opdracht in samenwerkingen waarin je
zelfstandig, daadkrachtig en stressbestendig opereert;
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op de expertises;
Je hebt affiniteit met schuldenproblematiek;
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, in woord en geschrift.
Je bent toegankelijk en vindt het leuk om met uiteenlopende doelgroepen te werken;
Je hebt een HBO-opleiding of vergelijkbare ervaring (bij voorkeur HBO Sociaal Juridische
Dienstverlening of Recht).

Dit mag je van ons verwachten
Je komt terecht in een enthousiaste en betekenisvolle werkkring. U Centraal, waar Informatie en
Advies onder valt, is een inclusieve organisatie en vindt een divers personeelsbestand belangrijk dat
zorgt voor verrijking en een goede verbinding met onze doelgroepen. U Centraal is erkend voor de
roze loper, als mantelzorgvriendelijke werkgever en draagt het kwaliteitslabel Sociaal Werk en ISO.
Als werkgever hebben wij aandacht voor de combinatie werk en privé.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft vooralsnog een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden, voor 24 tot 36 uur per week. De
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de cao Sociaal Werk, het pensioenfonds PFZW en de
aanvullende regelingen van U Centraal. Onze salarisindicatie is, afhankelijk van kennis en ervaring,
schaal 8 met een brutosalaris van maximaal € 3.961, - per maand bij een fulltime dienstverband van
36 uur. Hiernaast wordt een individueel keuzebudget opgebouwd waaruit een arbeidsvoorwaardenarrangement kan worden samengesteld. Tevens wordt er een Loopbaan Budget opgebouwd.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Marte Kerstens (Coördinator Sociaal Raadslieden): m.kerstens@u-centraal.nl of 06-57083435

Solliciteren
Mail je motivatie en CV, vóór dinsdag 4 januari 2022 naar bestuurssecretariaat@stichting-pk.nl,
o.v.v. vacaturenummer VAC-UC-IA/SR-2022. De eerste gespreksronde staat gepland op
maandagmiddag 10 januari 2022.
Deze vacature wordt gelijktijdig in – en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang boven
externe kandidaten.
Meer informatie over de aangesloten stichtingen en projecten vind je op de volgende websites:
www.u-centraal.nl

www.sjp.nl
www.jou.nl

