Vacaturemelding Ambulante dagcoördinator in Noord
De Regenboog Groep verzorgt samen met acht andere organisaties in Amsterdam-Noord de
basisvoorzieningen. Binnen dit samenwerkingsverband, genaamd Samen Noord, ben je als ambulante
dagcoördinator verantwoordelijk voor het vinden en activeren van de doelgroep van De Regenboog Groep.
Je werkt vaak vanuit één van de vier Huizen van de Wijk, waarschijnlijk vanuit de Meeuw in Oud-Noord. In
dat huis werken we samen met onze collega van beheer van Dock en participatiemedewerkers van Doras.
Het Huis van de Wijk is een plek waar alle mensen uit de buurt, dus ook mensen met psychiatrische of
verslavingsproblemen en voor de zgn. ‘nieuwe daklozen’, welkom zijn en verder geholpen worden. De
Meeuw is een knooppunt voor participatie en hulp- en dienstverlening.
Om dit alles voor onze doelgroep in goede banen te leiden zoeken een
Ambulante dagcoördinator met een fiets
30 uur per week (83,33 % dienstverband), per 01 november
Functietaken
De medewerker
 Benadert potentiële deelnemers actief en motiveert ze om mee te doen en gebruik te maken van
het aanbod in de Meeuw en andere voorzieningen in Oud-Noord;
 Benadert (en is te benaderen voor) andere partijen die een rol spelen rondom onze doelgroep,
zoals de maatschappelijke dienstverlener in Noord Doras, WPI, huisartsen, de wijkagent,
woningbouwverenigingen en andere welzijnswerkers en hulpverleners in Noord.
 Begeleidt de deelnemers van De Regenboog Groep bij activiteiten in en rondom de Meeuw;
 Is samen met de coördinator, de beheerder en de participatiemedewerker het gezicht van de
Meeuw en het aanspreekpunt voor vragen over onze doelgroep.
 Ontvangt leiding van de teamleider van De Regenboog Groep in Noord, die tevens de coördinator
van het Huis van de Wijk de Meeuw is.
Functie-eisen
 Een afgeronde opleiding op tenminste Mbo-niveau
 Een open houding, sociaal sterk, motiverend, verbindend en inventief
 Het leuk vinden samen te werken met mensen van verschillend pluimage
 Goed zelfstandig aan de slag kunnen zijn
 Niet afhankelijk zijn van gebaande wegen en vaste structuren
 Bereid om af en toe in het weekend of buiten kantooruren te werken
Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Het full time salaris per maand bedraagt tenminste € 1898,-- en
maximaal € 2949,-- (FWG 40). Voor vragen kunt u contact opnemen met Ester Winkelhuis, locatiehoofd
0636313667. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk donderdag 19 september om 12.00 uur binnen te zijn. Uw
brief kunt u richten aan De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, sollicitatie@deregenboog.org of Postbus
10887, 1001 EW Amsterdam.

