Vacaturemelding
De Regenboog Groep is een maatschappelijke organisatie in Amsterdam die opvang en
ondersteuning biedt aan o.a. dak- en thuislozen, mensen met verslaving, psychiatrische
klachten en mensen in (sociale) armoede.
Groepsactiviteiten is onderdeel van de afdeling Werk & Activering en organiseert een
verscheidenheid aan collectieve activiteiten op het gebied van cultuur, educatie en vrije tijd.
De activiteiten zijn gericht op activering, het doorbreken van sociaal isolement en
laagdrempelige vormen van zelfontplooiing. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebruik te
maken van locaties en aanbod dat open staat voor een breed publiek.
De Regenboog Groep organiseert 5 Buurtrestaurants verdeeld over 6 locaties in de stad.
Een kookteam, bestaande uit drie tot vijf vrijwilligers, verzorgt een driegangenmenu voor 15
tot 35 kwetsbare en meer zelfredzame buurtbewoners.
We zijn op zoek naar een Coördinator Groepsactiviteiten voor max. 24 uur per week.
Taken:
 Bedenken en organiseren van een samenhangend en divers activiteitenprogramma
 Intern en extern profileren van het activiteitenaanbod
 Werven en begeleiding van deelnemers
 Geven van intervisie en training aan groepen vrijwilligers
 Organiseren, faciliteren en (ter plekke) ondersteunen van buurtrestaurants
 Samenwerking onderhouden en uitbreiden met bedrijven en organisaties
 Registratie van de resultaten en het schrijven van verantwoordingen
 Aansturen en/ of informeren van reserveringsbureau Punt Uit
Functie-eisen:
 Je hebt een afgeronde relevante Hbo-opleiding
 Je bent een ondernemende, bindende en motiverende persoonlijkheid
 Je hebt ervaring/affiniteit met de doelgroepen van De Regenboog Groep
 Je kunt schakelen tussen de grote lijn en de (soms acute) uitvoering
 Je bent flexibel en bent bereid om regelmatig onregelmatig te werken
 Je kunt zelfstandig werken binnen een team
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden
Het betreft een gevarieerde zelfstandige functie. Je maakt onderdeel uit van een betrokken
team dat verschillende projecten zelfstandig draait. De werkzaamheden vinden plaats op
verschillende locaties met ons kantoor op de Derde Schinkelstraat als uitvalsbasis.
De coördinator ontvangt hiërarchisch leiding van de Programmacoördinator Werk &
Activering en is onderdeel van de afdeling Werk & Activering.
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris
p.m. min. €1955 en max. €3326- (FWG 45 op basis van 36 uur. Sollicitaties met CV dienen
uiterlijk dinsdag 20 april om 11:00 uur binnen te zijn bij De Regenboog Groep Postbus
10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of per mail: sollicitatie@deregenboog.org.
Voor vragen kunt u op werkdagen bellen met Bas de Groot, Programmacoördinator
Werkprojecten via 06-14931625
Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern als extern geworven. Interne kandidaten hebben
bij gelijke geschiktheid voorrang.

