VACATUREMELDING
Locatie Oud West is gevestigd aan de Bilderdijkstraat en bestaat uit het inloophuis en de ernaast
gelegen cadeauwinkel Colors, met daarachter als dagbesteding een kaarsenmakerij en een
fietsenmakerij. Een gezelschap uit allerlei culturen doet dagelijks deze voorziening aan. Bezoekers (ca.
150 per dag) kunnen er o.m. terecht voor eten, een douche, kleding en maatschappelijk werk.
Deelnemers in de dagbesteding vind je er niet alleen in de al genoemde kaarsenmakerij en
fietsenwerkplaats, maar ook de inloop wordt er grotendeels door gerund. Daarbij werken op deze
locatie stagiaires, professionals en een enkele vrijwilliger.
De Regenboog Groep is op zoek naar een
Locatiehoofd voor locatie Oud West voor 24 uur (0,67 FTE) per 1 mei 2019
Taken:














Leiding geven aan en coachen van medewerkers, vrijwilligers en stagiair(e)s
Inroostering van medewerkers
Af en toe zelf een dienst draaien, als de omstandigheden daarom vragen
Creëren van een klimaat waarin bezoekers, vrijwilligers, stagiair(e)s, personeel en deelnemers
in de dagbesteding zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen
Voorbereiden en voorzitten van teamoverleg
Aangaan en onderhouden van contacten met de buurt en zitting nemen in de
Begeleidingscommissie
Stimuleren van medezeggenschap binnen de locatie
Toezien op naleving van administratieve procedures
Verantwoordelijkheid dragen voor gebruik en beheer van de locatie, inclusief de winkel, de
kaarsenmakerij en de fietsenwerkplaats
Werken met een vastgesteld budget en bijhouden kasboeken
Deelnemen aan overleggen met collega's en andere afdelingen binnen de organisatie
Rapporteren aan de manager inloophuizen & hulpverlening

Functie-eisen:
 Kandidaten beschikken over een afgeronde opleiding op Hbo-niveau
 Leidinggevende ervaring
 Ervaring met de doelgroep en in het werkveld (verslaving/psychiatrie)
 Kunnen werken vanuit het principe van ‘harm reduction’
 Inventief, verbindend, betrokken, flexibel en besluitvaardig
 Bereid om in voorkomende gevallen buiten kantoortijden werkzaamheden te verrichten
 Kennis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), of bereidheid die zich
eigen te maken, liefst ervaring met de WMCZ en een goed en passend oog voor het cliëntperspectief.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het salaris tenminste €
2.091 tot maximaal € 3.467,-- (FWG 50). Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling met een
mogelijkheid voor verlenging. Voor vragen kunt u terecht bij Janneke van Loo, manager inloophuizen
en hulpverlening: 06-52482869. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk op donderdag 14 maart om 12:00
uur binnen te zijn en kunt u richten aan De Regenboog Groep, t.a.v. Leo de Kam, Postbus 10887, 1001
EW Amsterdam, of per e-mail: sollicitatie@deregenboog.org. De gesprekken vinden plaats op vrijdag
22 maart. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

