
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGMD zoekt in regio Nieuw West een ervaren maatschappelijk werker (M/V) die in staat is om 

onze cliënten te ondersteunen bij hun hulpvragen. 

 

Vind jij onze doelgroep interessant en wil je jouw expertise meer ontwikkelen, uitbouwen en 

delen met ons professionele team van gemotiveerde collega’s? Kom dan bij ons werken en 

reageer op onderstaande functie! 

 

MAATSCHAPPELIJK WERKER 

 

Wat hebben we te bieden? 

 

- Voor 24 tot 36 uur per week 

- Standplaats Rotterdam 

- In bezit van een rijbewijs en een auto 

 

Wat ga je als maatschappelijk werker doen? 

Je maakt de dove, slechthorende cliënten en hun omgeving wegwijs in de veelheid aan 

voorzieningen voor doven en slechthorenden en begeleidt ze bij het vinden van oplossingen en 

perspectieven in de privé- en werksfeer door hun hulpvraag te inventariseren en het 

hulpverleningsplan te ontwikkelen en uit te voeren. Je bent een verbindende schakel in het 

netwerk van de cliënt en geeft voorlichting aan organisaties. Je bent in staat een relevant en 

professioneel netwerk (collegae instellingen) op te bouwen en te onderhouden. Optioneel ligt 

er een verantwoordelijkheid als zorg coördinator. 

 

Waar kom je te werken? 

Je komt te werken in regio Nieuw West. Deze regio omvat de locaties Rotterdam en 

Zoetermeer. Omdat het een ambulante functie is, is het noodzakelijk dat je in bezit bent van 

een rijbewijs en een vervoermiddel. 

 

Ben jij dit?  

Als maatschappelijk werker heb je affiniteit met onze doelgroep, ben je praktisch ingesteld en 

sociaal vaardig. Daarnaast vinden we onderstaande terug in jouw profiel: 

• HBO werk- en denkniveau (afgeronde relevante Hbo-opleiding zoals Social Work of 

maatschappelijke dienstverlening)  

• Ruime ervaring in het maatschappelijk werk; 

• Ervaring en affiniteit met gezinsbegeleiding; 

• Kennis van de gebarentaal of bereidheid dit te leren; 



• Kennis van doofheid en de gevolgen ervan en kennis van de dovencultuur, of de bereidheid 

hierover cursussen te volgen; 

• Inschrijving in het beroepsregister Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers; 

• Een pro-actieve en flexibele houding  

 

 

 

Wij bieden 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden afhankelijk van opleiding volgens CAO GGZ functiegroep 50 

€ 2154,00 - € 3571,00 op fulltime basis per maand, niveau per 1-7-2019; 

- Een aanstelling voor een jaar; 

- Cursussen gebarentaal en dovencultuur; 

- Werkbegeleiding en werkoverleg; 

- Een goede werksfeer; 

 

Onze voorkeur gaat uit naar dove en slechthorende kandidaten. 

 

Wil je meer weten? 

Neem bij vragen contact op met Jaap Bogert in regio Nieuw-West, via: 

tel.   088 – 43 21 799 

chat of teletolk zie www.ggmd.nl/contact 

 

Wil je solliciteren? 

Stuur je sollicitatie o.v.v. MWROTT2019 voor 15 januari 2020 naar: sollicitaties@ggmd.nl. 

 

 

Op www.ggmd.nl vindt u meer informatie over GGMD voor Doven en Slechthorenden. 
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