Vacaturemelding
Het Inloophuis en de gebruikersruimte AMOC is onderdeel van De Regenboog Groep.
Op drift door slechte economische omstandigheden in hun geboorteland zoeken nogal wat EUinwoners werk in een ander deel van Europa. Zij vinden hier een vaak harde realiteit: geen werk,
geen loon, geen onderdak. De overheid beschouwt ze als niet-rechthebbend: geen recht op
uitkering, zorg en huisvesting. Extra moeilijk is dat velen alleen hun moedertaal spreken. Uit deze
combinatie volgt niet zelden een neergaande spiraal, met psychische en verslavingsproblemen als
oorzaak of als gevolg. Voor deze kwetsbare groep buitenlanders heeft AMOC een specifiek
aanbod van dagopvang, een gebruikersruimte, maatschappelijk werk en een kleine nachtopvang.
De Regenboog Groep zoekt voor het inloophuis van de locatie AMOC een

Dagcoördinator:
Per 1 september 2022, voor gemiddeld 24 uur per week.
De medewerker die wij zoeken zal werkzaam zijn voor de inloop van AMOC en kan ook gevraagd
worden om invalwerk te doen op andere locaties van De Regenboog Groep.
Taken










Binnen de door het locatiehoofd aangegeven kaders verantwoordelijkheid dragen voor de
gang van zaken op de locatie;
Medeverantwoordelijk voor ontvangst en begeleiding van bezoekers;
Draagt zorg voor een veilige en prettige sfeer op de locatie;
Begeleidt vrijwilligers en stagiaires;
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;
Legt verantwoording af aan het locatiehoofd.

Functie eisen

Afgeronde opleiding op tenminste Mbo-niveau

Minimaal twee jaar soortgelijke werkervaring

Communicatief sterk, enthousiasmerend, stressbestendig, flexibel, besluitvaardig, inventief

Goed in teamverband kunnen werken

Affiniteit met de doelgroep & ervaring met injecterende druggebruikers

Beheersing van Engels en een Oost-Europese taal zoals Pools, Roemeens of Russisch
Er wordt gewerkt volgens wisselend 7 dagen per week rooster. Voor vragen kunt u terecht bij Eleni
Taloumi 06-39467366
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Het salaris bedraagt tenminste € 2.117,-- en
maximaal € 3.241,-- p. m. op fulltime basis (FWG 40). Sollicitaties met CV EN MOTIVATIE voor 29
juli 12:00 uur mailen aan sollicitatie@deregenboog.org ( tav Leo de Kam ). De gesprekken vinden
plaats op 3 augustus
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

