
Vacaturemelding 

Op goed geluk zoeken nogal wat EU-inwoners werk in een ander deel van Europa. Op drift 
door slechte economische omstandigheden in hun geboorteland. Een aantal komt in Nederland 
terecht, dat is vaak Amsterdam. Zij vinden hier meestal een 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 andere 
problemen van dien. Voor deze kwetsbare groep buitenlanders heeft AMOC een specifiek 
aanbod. Ze krijgen overdag opvang in de inloop aan de Stadhouderskade. Ook is er een 
beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd.
Voor de locatie AMOC zoekt De Regenboog Groep een 

Medewerker nachtopvang, locatie Amoc

10 uur per week (27,77 % dienstverband) per 1 oktober 2019.  

Taken
 Binnen de door het locatiehoofd aangegeven kaders verantwoordelijkheid dragen 

voor de gang van zaken op de locatie
 Ontvangst en begeleiding van bezoekers en eventuele vrijwilligers en stagiaires;
 Zorgen voor een veilige en prettige sfeer op de locatie
 Verzorgen van avondmaaltijd en ontbijt voor bezoekers
 Registratie van bezoekers en bijkomende administratieve werkzaamheden   
 Werkt in een rooster van wissel(nacht)diensten, zowel avond diensten als 

nachtdiensten. 

Functie-eisen
 Afgeronde opleiding op tenminste Mbo-niveau 
 Goede beheersing van Engelse taal 
 Kennis van een Oost-Europese taal is een pre .
 Communicatief sterk
 Stressbestendig, besluitvaardig en inventief
 Flexibel inzetbaar als invalkracht bij ziektes en vakanties 
 Is representatief naar buurt en gasten

Plaats in de organisatie 

De medewerker nachtopvang legt verantwoording af aan het locatiehoofd van AMOC. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Het salaris bedraagt tenminste € 1748,--  
en maximaal € 2599,-- per maand op fulltime basis (FWG 35). Gesprekken zullen plaatsvinden 
op vrijdag 30 augustus. Sollicitaties met CV dienen voor vrijdag 23 augustus 12:00  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. www.deregenboog.org. U kunt vragen richten aan Aukje 
Polder , Locatiehoofd AMOC via 06-14980046 of apolder@deregenboog.org
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