Vacaturemelding
Oud West is een inloophuis van De Regenboog Groep waar we per dag ca 100
bijzondere gasten ontvangen met uiteenlopende behoeften en vragen. Naast opvang
bieden wij begeleiding, een warme plek waar gedoucht kan worden en koffie, thee en
een maaltijd genuttigd kunnen worden. Het inloophuis is 6 dagen per week open. Voor inloophuis Oud
West zijn we op zoek naar een
Dagcoördinator
(vanaf half september) 20 uur per week (55,56 % dienstverband)
Taken
• Binnen de door het locatiehoofd aangegeven kaders verantwoordelijkheid dragen voor de
dagelijkse gang van zaken op de locatie;
• Draagt zorg voor een veilige en prettige sfeer op de locatie;
• Draagt verantwoordelijkheid voor administratieve taken op het gebied van registratie van
bezoekers en informatieoverdracht naar andere teams;
• Onderhoudt contacten met diversen organisaties;
• Speelt een actieve rol bij ontwikkelgericht werken en activering;
• Adviseert over beleid en verbetering van de dienstverlening;
• Implementeert beleidsbeslissingen in de voorziening;
• Sfeerbeheer, het bewaken van de huisregels en indien nodig corrigerend optreden;
• Begeleidt vrijwilligers en meewerkende bezoekers.
Functie eisen
Wij zoeken een stevige collega met een open houding die motiverend, oplossingsgericht, en doortastend
is. Iemand die affiniteit heeft met de doelgroep en duidelijk communiceert en grenzen weet te stellen.
Verder:
 MBO+ / HBO werk- en denkniveau;
 Tenminste 3 jaar relevante werkervaring;
 Communicatief en organisatorisch sterk, enthousiasmerend, proactief, flexibel, besluitvaardig en
stressbestendig.
 Bereidheid ook in het weekend op feestdagen en eventueel op andere locaties te werken;
 Goed in teamverband kunnen werken;
 Kennis over drugsgebruik en psychiatrie is een pre;
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en tenminste één
andere taal. Beheersing van het Arabisch, Pools of Roemeens is een pre.
Een meeloop dag is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze zal in overleg worden gepland.
Plaats in de organisatie
De dagcoördinator legt verantwoording af aan het locatiehoofd van het inloophuis.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Het salaris bedraagt tenminste € 2117,-- en maximaal
€ 3241,-- per maand op fulltime basis (FWG 40). Voor vragen kunt u terecht bij Marinda de Bie,
waarnemend locatiehoofd 06-41800721. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk op 22 augustus 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 sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 30 augustus 2022.

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.

