Interne vacaturemelding
De Regenboog Groep zorgt, samen met HVO-Querido, het Leger des Heils en het Rode
Kruis, voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïnen in Amsterdam . De Regenboog Groep
is momenteel verantwoordelijk voor 8 locaties, waaronder de Oude Kleine Kapitein. De Oude Kleine
Kapitein is een noodopvang locatie gevestigd op het Java- eiland en geeft onderdak aan 115 mensen die
zijn gevlucht van de oorlog in Oekraïne. Dit zijn vooral gezinnen. Ook huisdieren zijn toegestaan.
Voor de Oude Kleine Kapitein zijn we op zoek naar een:
Locatiehoofd (Vluchtelingenopvang)
per 1 september 2022 tot 1 maart 2023 voor 28 – 32 uur per week (78-89% dienstverband)
Taken:
 Leiding geven aan en coachen van medewerkers, vrijwilligers en stagiair(e)s
 Inroostering van medewerkers
 Zorgen voor een goede en gezonde leefomgeving voor de bewoners
 Voorzitten van teamoverleg en casuïstiek
 Aangaan en onderhouden van contacten met de buurt en externe partijen (politie,
gemeente, welzijnsorganisaties)
 Toezien op naleving van administratieve procedures
 Verantwoordelijkheid dragen voor gebruik en beheer van de locatie
 Werken met een vastgesteld budget en bijhouden kasboeken
 Deelnemen aan overleggen met collega's en andere afdelingen binnen de organisatie
 Rapporteren aan de manager inloophuizen & hulpverlening
 Draait zelf ook diensten op de werkvloer
Functie-eisen:
 Kandidaten beschikken over een afgeronde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur
aangevuld met een managementopleiding
 Minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring
 Affiniteit met de doelgroep (vluchtelingen)
 Goede beheersing van het Engels. Extra talenkennis strekt tot aanbeveling
 Inventief, verbindend, betrokken, flexibel en besluitvaardig
 Bereid om in voorkomende gevallen buiten kantoortijden werkzaamheden te verrichten
Plaats in de organisatie
De medewerker vluchtelingenopvang legt verantwoording af aan de manager Inloophuizen en
Hulpverlening.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. (FWG 50), tenminste € 2.467 en maximaal
€ 3.902 (op basis van 36 uur per week.
Voor vragen kunt u terecht bij Daphne van Zetten (kwartiermaker) 06-34001083 of Aukje Polder
(programma coördinator) 0614980046 Sollicitaties met MOTIVATIE en CV dienen uiterlijk op
15 augustus 12:00 binnen te zijn bij De Regenboog Groep, t.a.v. Leo de Kam, Postbus 10887,
1001 EW Amsterdam, of per e-mail: 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.

