Vacaturemelding Coördinator Homeservice
32 uur per week
Homeservice is de klussendienst van De Regenboog Groep www.deregenboog.org. We
klussen in en om het huis bij kwetsbare mensen in Amsterdam en Diemen. De klussen
voeren we uit met een kleurrijke groep handige kwetsbare Amsterdammers met
voornamelijk een psychiatrische achtergrond. We bieden een veilige plek om deel te kunnen
nemen aan dagbesteding met als doel de ontwikkeling van en doorstroom naar betaald
werk in de reguliere samenleving.
Als Coördinator bij de Homeservice ben je verantwoordelijk voor de planning en uitvoer van
de uitstaande klussen. De helft van de tijd ben je verantwoordelijk voor het opnemen,
voorbereiden en inplannen van de uit te voeren klussen. De overige tijd besteed je aan het
begeleiden van dienstverleners bij het uitvoeren van klussen ‘in en om het huis’ bij klanten
thuis. Hierbij ben je het aanspreekpunt en een schakel tussen de dienstverlener en de
klant.
Je maakt de koppeling tussen de klus en dienstverlener tot een succes. Je brengt structuur
en geeft vertrouwen bij het opstarten van de klus (is het gereedschap aanwezig, is het
materiaal geregeld, wat kan de dienstverlener aan problemen tegen komen, waar moet hij
zijn, hoe kom hij daar, hoe begin hij met de klus, wat doet hij eerst en wat later, enz). En je
komt in actie bij bijzondere situaties, zoals tegenvallende klussen, uitloop in tijd, complexe
klussen, ingewikkelde contact met klanten.
Je bent handig, flexibel, praktisch, zelfstandig en je vindt het leuk als alles anders loopt dan
verwacht. Ook vindt je het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
onze dienstverleners.
Functie-eisen:







Aantoonbare Allround Kluservaring (schilderen, laminaat, tuinieren omgang
gereedschap)
Affiniteit en ervaring met het aansturen en motiveren van onze doelgroepen
Rijbewijs B, voor gebruik van de Homeservice werkbus
Goede contactuele eigenschappen en uitstekende mondelinge en schriftelijke
beheersing van de Nederlandse taal
Zelfstandig, flexibel, improviseren, geduldig, proactief, stressbestendig, zelfstandig,
nauwkeurig

Plaats in de organisatie:
De Homeservice bestaat uit een klein team van een projectleider, werkbegeleider en een
projectondersteuner.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ FWG 50. Het salaris bedraagt minimaal € 2265,-en maximaal € 3755,-- per maand op fulltime basis. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Sander van Breemen, projectleider telefonisch op ma, woe en do van 9 tot 12 uur via
020 6260969. Sollicitaties met MOTIVATIE en CV dienen vóór woensdag 25 mei 12:00 uur
binnen te zijn bij De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam 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.

