Vacaturemelding
De Kloof is de oudste Amsterdamse opvang van dak- en thuislozen. In de ruime, gewelfde
inloopruimte kunnen bezoekers rustig een kopje koffie drinken en van een maaltijd genieten. De Kloof
wordt gerund door een mooi samenspel van medewerkers, meewerkend bezoekers en vrijwilligers.
Het is gevestigd in het souterrain van een monumentaal grachtenpand aan de Kloveniersburgwal,
midden in het centrum van de stad. Voor inloophuis De Kloof zijn we op zoek naar een:
Dagcoördinator (per 1 april)
voor gemiddeld 28 uur per week (77,78% dienstverband)
Taken
• Binnen de door het locatiehoofd aangegeven kaders verantwoordelijkheid dragen voor de
dagelijkse gang van zaken op de locatie;
• Draagt verantwoordelijkheid voor administratieve taken op het gebied van registratie van
bezoekers en informatieoverdracht binnen het eigen team en naar andere teams;
• Speelt een actieve rol bij activering van bezoekers;
• Adviseert over beleid en verbetering van de dienstverlening;
• Implementeert beleidsbeslissingen in de voorziening;
• Sfeerbeheer, het bewaken van de huisregels en indien nodig corrigerend optreden;
• Begeleidt vrijwilligers en stagiair(e)s.
Functie-eisen
Wij zoeken een stevige collega met een open houding, motiverend, oplossingsgericht,
stressbestendig en doortastend. Iemand die affiniteit heeft met de werksoort, duidelijk communiceert
en grenzen weet te stellen. Verder:







Een afgeronde opleiding op tenminste mbo-niveau;
Tenminste 3 jaar relevante werkervaring;
Communicatief sterk, enthousiasmerend, flexibel, besluitvaardig en stressbestendig;
Bereidheid af en toe ook in het weekend en de avonden te werken;
Goed in teamverband kunnen werken;
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.

Plaats in de organisatie
De dagcoördinator legt verantwoording af aan het locatiehoofd van het inloophuis.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao GGZ. Het salaris bedraagt tenminste € 1843,-- en
maximaal € 2863,-- per maand op fulltime basis (FWG 40). Voor vragen kunt u terecht bij Kathleen
Denkers, Locatiehoofd via 0646179812. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk op donderdag 14 maart
voor 12:00 uur binnen te zijn bij De Regenboog Groep, t.a.v. Leo de Kam, Postbus 10887, 1001 EW
Amsterdam, of per email: sollicitatie@deregenboog.org. Gesprekken zullen worden gevoerd op
dinsdag 19 maart.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit
naar een interne kandidaat. Let op! In de inloopruimte wordt gerookt.

