Vacaturemelding projectmedewerker Onder de Pannen (Amsterdam)

Het Team Tijdelijk Wonen van De Regenboog Groep heeft de ambitie om zoveel mogelijk m2
beschikbaar te maken voor tijdelijke bewoning. Hiermee pakken we de groeiende dakloosheid aan
van mensen die door scheiding of verlies van baan op straat zijn komen te staan. Het tijdelijk
woonadres biedt een overbrugging van maximaal 1 jaar met als doel; het vinden van een duurzame
woonoplossing. Naast Amsterdam zijn we ook actief in o.a. Amstelland, Haarlem, Zaanstad en
andere gemeenten. Sinds 2015 hebben wij al ruim 250 mensen op één creatieve wijze tijdelijk een
woonplek kunnen bieden. Zie www.deregenboog.org/tijdelijk-wonen Wegens uitbreiding zijn wij voor
het Team Tijdelijk Wonen op zoek naar een:
Projectmedewerker Onder de Pannen Amsterdam (32 uur per week per januari) die onze ambitie
deelt om het probleem van de groeiende economische dakloosheid aan te pakken.
Taken:










Beoordelen geschiktheid aanmeldingen (ver)huurders
Werven van verhuurders, meedenken in ontwikkelen wervingsbeleid
Matchen, contact onderhouden, begeleiden en evalueren van de huurders en verhuurders
Geven van voorlichtingen en presentaties
Eerste aanspreekpunt potentiële (ver)huurders en partners
Administratief afhandelen onderhuur
Uitzoeken en mogelijkheden en gevolgen bij nieuwe situaties
Contact onderhouden en administratieve afhandeling met instanties
Contact onderhouden met maatschappelijk dienstverleners, medewerkers van de gemeente
(WPI) en andere doorverwijzers

Functie-eisen:








Een relevante afgeronde Hbo-opleiding en minimaal 3 jaar relevante werkervaring
Affiniteit met de doelgroepen van Tijdelijk Wonen
Kennis van woonrecht, de sociale kaart en bekend met het netwerk
Een open houding, kwartiermaker, secuur, sociaal en communicatief sterk
Sterk in woord en geschrift (in het Nederlands)
Zelfstandig in teamverband kunnen werken
Woonachtig in betreffende regio is een pre

Plaats in de organisatie:
De Projectmedewerker is onderdeel van het Team Tijdelijk Wonen, dat bestaat uit 13 medewerkers.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Het bruto salaris bedraagt min. € 2.265,-- en max. € 3.755,-(FWG 50) op basis van 36 uur afhankelijk van opleiding en ervaring. Sollicitaties met motivatie en CV
dienen uiterlijk op maandag 13 december om 12:00 uur binnen te zijn bij De Regenboog Groep
Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of per email sollicitatie@deregenboog.org.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 15 december. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Juul Gemmeke, Programma coördinator Tijdelijk Wonen,
jgemmeke@deregenboog.org, 06-14934358.
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.

