Vacaturemelding Maatschappelijk Werker (team Zonder Zorg)
De Regenboog Groep zet zich in voor, dak- en thuislozen, mensen met een verslaving, ongedocumenteerden en
mensen met psychiatrische uitdagingen. Voor Team Zonder Zorg zijn we op zoek naar een ervaren maatschappelijk
werker, een contactueel sterke persoonlijkheid die goed kan reflecteren op eigen handelen en keuzes van klanten
respecteert. Kennis en ervaring in de GGZ/VGZ, schuldhulp of het juridisch domein is een vereiste om een complexe
doelgroep te kunnen begeleiden.
Zonder Zorg is een multidisciplinair en outreachend team met medewerkers van De Regenboog Groep en GGZ
inGeest en richt zich op zorgtoeleiding voor die bezoekers van onze inloophuizen die moeilijk zorg accepteren, maar
die die zorg wel heel hard nodig hebben. Zonder Zorg werkt volgens de Critical Time Intervention methodiek. Voor dit
bijzondere samenwerkingsproject zoeken we een leergierige en vindingrijke
Maatschappelijk Werker voor 24 uur (66,67% dienstverband), per 1 september 2021
die enthousiast wordt van kleine successen, contactueel sterk is en keuzes van klanten respecteert.
Taken:









Persoonlijk benaderen van bezoekers van onze inloophuizen en ondersteunen van cliënten bij het regelen
van diverse praktische zaken
Doelen stellen en planmatig werken, zowel persoonlijk, met de cliënt en in teamverband
Verslaglegging in het digitaal cliëntendossier, uitvoeren van (her-)intakes
Actief bijdragen aan de wekelijkse casuïstiek/werkoverleg
Opbouwen en onderhouden van netwerk t.b.v. de hulpverlening aan onze cliënten, zowel binnen als buiten de
organisatie
Teamverantwoordelijkheid nemen en taken als aandacht functionaris uitoefenen
Durft buiten de lijntjes te dansen, niet afhankelijk van gebaande paden en vaste structuren
Legt verantwoording af aan de Programmacoördinator Hulpverlening

Functie-eisen:










Een relevante afgeronde Hbo-opleiding
Affiniteit met de doelgroep van De Regenboog Groep
Stressbestendig, inventief, betrokken en voortvarend
Veelzijdig en empathisch in contact, durf buiten de lijntjes de dansen
In staat om een goed gesprek te voeren met heel veel verschillende soorten mensen en de eigenheid van
cliënten te waarderen
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en tenminste één andere taal.
Ervaring als hulpverlener en kennis van de sociale kaart van Amsterdam
Flexibele inzetbaarheid in tijd en plaats

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris p.m. min. € 2.265,-- en max. €
3.755,-- (FWG 50) op basis van 36 uur. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk voor maandag 26 juli voor 12:00 uur
binnen te zijn bij De Regenboog Groep Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam of per email:
sollicitatie@deregenboog.org. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 5 augustus. Voor vragen kun je
contact opnemen met Janneke van Loo, Manager Hulpverlening: 0652482869.

