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0299-434766
Website: www.opvangcentrumpurmerend.nl

Algemeen Opvangcentrum Purmerend heeft een vacature voor de functie van

Maatschappelijk werker/coach (32 uur)
Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) voert in de Gemeente Purmerend de
maatschappelijke opvang uit voor mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Het AOP
biedt begeleiding, hulpverlening en tijdelijke huisvesting aan mannen, vrouwen, jongeren
met en zonder kinderen in de leeftijd vanaf 18 jaar. Onze opvangwoningen liggen verspreid
in Purmerend. Het AOP participeert in diverse samenwerkingsverbanden met de gemeente
Purmerend en overige ketenpartners.
De vacature is voor de locatie CASA 24 in Purmerend. Casa 24 biedt huisvesting gekoppeld
aan individuele coaching en activiteitenprogramma’s (in groepsverband). Alle deelnemers
doorlopen een traject en worden zo nodig ondersteund om zichzelf verder te ontwikkelen
naar zelfstandigheid. Ze worden gestimuleerd om hun toekomst zelf vorm te geven en hier
een actieve rol in te spelen. De bewoners leren problemen op te lossen zowel op persoonlijk
vlak, groepsgewijs en maatschappelijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen
van woonvaardigheden. De coaches/maatschappelijk werkers werken vanuit een
competentie- en vraaggerichte benadering, de verantwoordelijkheid ligt bij de jongere zelf.
Wij zijn met ingang van 1 maart op zoek naar een coach/maatschappelijk werker voor ons
team.
Functie eisen: HBO werk en denk niveau (MWD, SPH, HBOV, B-verpleegkundige)
-

Aantoonbare ervaring in het werkgebied maatschappelijke zorg en welzijn
Ervaring met- en kennis van GGZ en verslavingsproblematiek.
Flexibele persoonlijkheid, stressbestendig
Samenwerking met ketenpartners en netwerken is van groot belang
Bereikbaarheidsdiensten behoren tot het takenpakket

Wij bieden:
-

Een prettige werkplek waarbij in informele sfeer professioneel wordt gewerkt.
Salaris en rechtspositie conform CAO Welzijn schaal 8 (bruto €2.544 - €3.624 per
maand)
Goede bereikbaarheid met OV.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.opvangcentrumpurmerend of
telefonisch contact op werkdagen tussen 9 en 13 uur 0299 434766
U kunt uw sollicitatie en C.V. voor 9 december via mail richten aan Mevr. M. Homan
teamleider mhoman@opvangcentrumpurmerend.nl

