Vacaturemelding
De Princehof is gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal en bestaat uit inloop, gebruikersruimte
en spuitomruil. Een gezelschap uit allerlei culturen doet dagelijks deze voorziening aan. Bezoekers
(gemiddeld ruim 100 per dag) kunnen er o.m. terecht voor eten, een douche, kleding,
maatschappelijk werk en dagbesteding. Daarbij werken op deze locatie stagiair(e)s, professionals
en een enkele vrijwilliger.
Voor De Princehof zijn we op zoek naar een
Dagcoördinator voor gemiddeld 32 uur per week (88,89 % dienstverband), per 1 oktober 2019
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;
• 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, stagiair(e)s en meewerkend bezoekers.
Functie eisen
Wij zoeken een stevige collega met een open houding, motiverend, oplossingsgericht, stressbestendig en
doortastend. Iemand die affiniteit heeft met de werksoort, duidelijk communiceert en grenzen weet te
stellen.
Verder:








MBO, MBO+ werk- en denkniveau;
Tenminste 3 jaar relevante werkervaring;
Communicatief sterk, inventief, flexibel en besluitvaardig;
Bereidheid ook in het weekend en zo nodig op andere locaties te werken;
Goed in teamverband kunnen werken;
Kennis over druggebruik 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.

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 € 1898,-- en maximaal
€ 2949,-- per maand op fulltime basis (FWG 40). Voor vragen kunt u terecht bij Wendy Broekhof, 020 530 98 01 of bij Anita Suuroverste 0652482888. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk op maandag 16
september voor 12:00 uur 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 . Gesprekken vinden plaats op
woensdag 18 september. Let op! In Inloophuis De Princehof wordt gerookt.

