Vacaturemelding Maatschappelijk werker (Duitse taal)
De Regenboog Groep zet zich in voor dak- en thuislozen, mensen met een
verslaving en mensen met psychiatrische problemen, van binnen en buiten
Nederland.
Onze afdeling Hulpverlening helpt deze mensen om te komen tot een stabiele
situatie, met perspectief in Amsterdam, elders in Nederland, of daarbuiten. Wij
kenmerken ons door een persoonsgerichte werkwijze. De vraag achter de (hulp)vraag is
belangrijk en we doen ons best om ook hulp te bieden aan mensen die geen hulp kunnen
vragen. We lopen de extra mijl om een verschil te maken en doen wat nodig is om iemand
verder te helpen. Onze maatschappelijk werkers spreken samen 15 talen en zijn goed
ingewerkt in het Nederlandse zorgsysteem. Ook onderhouden zij een netwerk in diverse
Europese landen. Ter opvolging van onze buitengewoon gewaardeerde collega zijn we voor
ons team Maatschappelijk Werk voor EU-burgers op zoek naar
1 Maatschappelijk Werker voor 32 uur, per 1 januari 2020.
Taken:
 Persoonlijk benaderen van cliënten, voeren van intakegesprekken en ondersteunen
bij het regelen van diverse praktische zaken;
 Samen werken aan herstel van perspectief en het opstellen van een begeleidingsplan,
waarvan terugkeer naar het land van herkomst een onderdeel kan zijn;
 In samenwerking met (internationale) partner-organisaties vormgeven van de
individuele hulpverlening voor een cliënt;
 Doelen stellen en planmatig werken (persoonlijk, met de cliënt en in teamverband);
 Verslaglegging in het digitaal cliëntendossier;
 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, in binnen- en buitenland;
 Legt verantwoording af aan de Programmacoördinator Hulpverlening.
Functie-eisen:
 Een relevante afgeronde Hbo-opleiding (of een vergelijkbare opleiding in het
buitenland);
 Naast beheersing van het Nederlands is kennis van de Duitse taal en het Duitse
zorgsysteem is vereiste. Vloeiend spreken van i.i.g. één vreemde taal is een pré.
 Stressbestendig, inventief, betrokken en voortvarend;
 Veelzijdig en empathisch in het contact;
 Buiten de lijntjes durven te dansen, niet afhankelijk van gebaande paden;
 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 Flexibele inzetbaarheid in tijd en plaats
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris p.m.
min. € 2154,-- en max. € 3571,-- (FWG 50) op basis van 36 uur. Het betreft vooralsnog een
tijdelijke aanstelling. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk vrijdag 27 november vóór 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. Voor vragen kun je contact opnemen met
Janneke van Loo, manager Hulpverlening: msprokkereef@deregenboog.org, 06-10331543

