Vacature Projectondersteuner Tijdelijk Wonen
Project Tijdelijk Onder Dak is een pilotproject binnen het team Tijdelijk Wonen van
De Regenboog Groep. De Regenboog Groep zet zich in voor economisch
daklozen in Amsterdam. Het project Tijdelijk Onder Dak pakt de groeiende
dakloosheid aan van mensen die bijvoorbeeld door scheiding of verlies van baan op straat
zijn gekomen. Deze mensen kampen vooral met een huisvestingsprobleem, maar hebben
vaak ook beginnende problemen. Binnen Tijdelijk Onder Dak kunnen deelnemers 9 tot 12
maanden wonen, om vanuit deze stabiliteit te zoeken naar een duurzame woonruimte. Voor
meer informatie: www.deregenboog.org/tijdelijk-wonen en
https://www.deregenboog.org/tijdelijk-onder-dakVoor dit team zoeken we een
Administratief projectondersteuner (24 uur per week, per direct)
Werk je vlot en secuur en heb je affiniteit met het sociale domein, misschien ben jij dan de
collega die we zoeken.
Taken:







Bijhouden klantenportaal (ECD).
Inplannen kennismakingsgesprekken.
Ondersteunen bij aanvragen bijzondere bijstand.
Ondersteunen bij voorbereiding van huurcontract ondertekeningen.
Afnemen van telefonische intakes.
Bijhouden van interne administratie, cijfers en resultaten.

Functie-eisen:
 Minimaal een afgeronde, relevante MBO-opleiding.
 Ruime ervaring in werken met Office programma’s
 Een zeer secure en geordende werkwijze.
 Minimaal één jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 Affiniteit met de doelgroep van Tijdelijk Wonen.
 Een open houding en sociaal en communicatief sterk.
 Sterk in woord en geschrift (in het Nederlands en Engels).

Plaats in de organisatie: De medewerker legt verantwoording af aan de teamleider Tijdelijk
Wonen.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Het brutosalaris bedraagt min. € 2181,-- en max. €
3.536,-- (FWG 45) op basis van 36 uur afhankelijk van opleiding en ervaring. De gesprekken
vinden plaats op maandag 20 juni. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marit
Postma, Manager, mpostma@deregenboog.org, 0654935966. Sollicitaties met CV kunnen
voor vrijdag 17 juni 9:00 uur worden gestuurd naar De Regenboog Groep Postbus 10887,
1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of per email sollicitatie@deregenboog.org.
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.

