Vacaturemelding Coördinator Dier & Vriend
De Regenboog Groep vermindert eenzaamheid en biedt kansen aan Amsterdammers in sociale armoede.
Wij zijn er voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen en mensen met een verslaving
en/of psychiatrische klachten. De afdeling Informele Zorg biedt Amsterdammers, die om diverse redenen
een steuntje in de rug of coaching nodig hebben individuele ondersteuning door ze te koppelen aan een
enthousiaste vrijwilliger die als buddy of maatje fungeert. Ruim 1200 vrijwilligers zetten zich zo namens De
Regenboog Groep jaarlijks in voor een stadgenoot.
Het project Dier &Vriend richt zich op mensen die tijdelijke hulp nodig hebben door b.v. opname in een GGZ
of verslavingskliniek en hun huisdier niet mee mogen nemen of dakloos zijn. Het project ondersteunt de
baasjes door hun huisdieren tijdelijk op te vangen met een netwerk van vrijwilligers. Zij zorgen voor het dier
en het dier kan tot rust komen, na ook vaak voor hen een turbulente periode.
We zoeken per 1 juni 2021 een Coördinator Informele Zorg die het project Dier & Vriend komt versterken
voor 8 uur.
Taken en verantwoordelijkheden







Werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers
Het voeren van intakegesprekken met baasjes
Matchen en begeleiden en aanspreekpunt zijn van deelnemers en opvangers
Contact onderhouden met verwijzers
Registratie en verslaglegging
Uren en dagen zijn bespreekbaar in overleg en flexibel inzetbaar

Functie- eisen:










Minimaal 4 jaar werkervaring. Met sterke voorkeur op sociaal-maatschappelijk gebied.
Kennis van en affiniteit met huisdieren, zelf baasje zijn van huisdieren is een pre
Ervaring met de doelgroepen van De Regenboog Groep, in het bijzonder mensen met psychiatrische
problemen, verslaving en/of dakloosheid
Ervaring met coachen of begeleiden van individuen
Flexibiliteit in werkzaamheden en inzetbaarheid is een vereiste
Een ondernemende, besluitvaardige en resultaatgerichte persoonlijkheid
Nederlands en Engels spreken
HBO werk- en denkniveau
Stressbestendig

Plaats in de organisatie:
De coördinator ontvangt begeleiding van de projectleider Dier & Vriend en legt verantwoording af aan de
manager informele zorg.
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. Voor meer informatie kunt u bellen met Sander Egas (02053 17 600), manager informele zorg. Sollicitaties met CV dienen uiterlijk dinsdag 18 mei 12:00 uur binnen te
zijn. U kunt deze richten De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, via sollicitatie@deregenboog.org of
Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam.

