Vacaturemelding Werkbegeleider Actief Computer Centrum
De Regenboog Groep vermindert de eenzaamheid in Amsterdam door mensen ondersteuning en
perspectief te bieden. Voor mensen met (een achtergrond in) verslaving, psychiatrie, dakloosheid, in
combinatie met pech en problemen onderweg, is het (her) vinden van werk allerminst
vanzelfsprekend.
De Afdeling Werk & Activering helpt mensen die weer aan de slag willen. We richten ons op
participatie, re-integratie, scholing en het ontwikkelen van communicatie- en arbeidsvaardigheden.
Voor een van onze werkbedrijven, het Actief Computer Centrum (ACC) locatie West en Noord zijn we
op zoek naar
een Werkbegeleider, 24-32 uur.
Het ACC biedt cursussen op het gebied van digitale vaardigheden en grafische vormgeving. Binnen
dit werkbedrijf bieden we werkervaringsplekken voor mensen met langdurige psychische problemen
die weer aan de slag willen. De cursussen zijn bedoeld voor mensen die zich digitaal verder wil
ontwikkelen. Verder biedt het ACC werkplekken in de receptie, systeembeheer en de publiciteit. Wij
werken clientgestuurd, dat wil zeggen dat de inspraak over de organisatie en het aanbod breed is
belegd bij de deelnemers.
Profiel kandidaat
Je weet goed aan te sluiten bij de belevingswerelden van de deelnemers en je schakelt makkelijk
tussen praktische werkzaamheden en het motiveren van mensen. Je begrijpt het perspectief van de
deelnemers en je hebt er plezier in om het aanbod en de service naar klanten verder te ontwikkelen.
Taken









Begeleiden/aansturen en coachen van deelnemers in hun traject gericht op ontwikkeling
Leerdoelen vertalen in werk op-maat
Deelnemers/ vrijwilligers ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden in het project
Aanspreekpunt zijn in het project en zelfstandig besluiten kunnen nemen
Aanbod ACC verder ontwikkelen en de service naar klanten verbeteren
Nauw samenwerken met de trajectbegeleiders die mensen bij je aanmelden
Werkoverleg en evaluaties samen met deelnemer en de trajectbegeleider
Pr-activiteiten waarbij de ACC’s meer bekendheid gegeven wordt

Functie-eisen
 Afgeronde Mbo-opleiding
 Ervaring met participatie, ontwikkeling en begeleiding naar werk
 Ervaring met coachen en begeleiden van mensen
 Affiniteit met computers en software
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 Oplossingsgericht ingesteld zijn
Plaats in de organisatie
De werkbegeleider werkt zelfstandig op 2 verschillende locaties, in nauwe samenwerking met de
trajectbegeleiders en andere werkbegeleiders. Je legt verantwoording af aan de programmacoördinator.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Het bruto salaris bedraagt min. € 1996,-- en max. € 3101 ,-(FWG 40) op fulltime basis. Sollicitaties met motivatie en CV dienen voor woensdag 1 december
12:00 uur binnen te zijn bij De Regenboog Groep, Leo de Kam via e-mail:
sollicitatie@deregenboog.org Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dini Glas,
Programmacoordinator ervaringsdeskundigheid 0651161907.

De Regenboog Groep moedigt mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond, diverse gender
identiteiten en ervaringsdeskundigen aan om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.

