
Werk doen wat er
 echt toe doet?

Vacature

Solliciteer direct! Ga naar www.debinnenvest.nl/vacatures

Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, in de
regio Zuid-Holland. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf en
begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij
hebben we als doel dat zij hun kracht hervinden of versterken en hun leven
weer kunnen opbouwen.

We zijn op zoek naar een:

Inwonend beheerder
Lisse
Ben je graag met mensen, ook als de
problemen hun boven het hoofd zijn
gegroeid? Ben je in staat hen met
geduld, humor en respect hun kracht te
helpen hervinden? Dan is dit jouw
vrijwilligers-baan.
 
Wat ga je doen? 
In Lisse beheert De Binnenvest een woning
die geschikt is voor 3 jongeren in de leeftijd
tussen 18 en 27 jaar. Deze jongeren
bereiden zich hier gedurende maximaal 2
jaar voor op zelfstandig wonen, door met
elkaar te leren wat er allemaal bij komt
kijken. Dit woonconcept heet BW Light. 

Als Inwonend beheerder ben jij een belangrijk
onderdeel van dit woonconcept. Je vervult een
ondersteunende rol voor zowel cliënten als hun
begeleiders. Je woont samen met de jongeren in
de woning en helpt hen met het opdoen van
woonvaardigheden en het stimuleren van een
goede groepsdynamiek. Naast de begeleiders van
de jongeren, ben ook jij beschikbaar voor
ondersteuning.
 
Voor jou is een kamer van 13 m2 beschikbaar op
de begane grond, evenals een grote gezamenlijke
keuken, woonkamer en ruime voor- en achtertuin.
Je deelt de gezamenlijke ruimten en het sanitair
met de medebewoners.

Functie en taken
In samenspraak met de bewoners ben je
verantwoordelijk voor veiligheid, hygiëne, beheer
en onderhoud in en om het gebouw. Je houdt
toezicht op deze zaken en coördineert en
begeleidt bij de uitvoering van dagelijkse
praktische zaken. Je spreekt bewoners aan op het
naleven van huisregels en andere afspraken,
zodat er zowel binnen als in de directe omgeving
van het gebouw orde, rust en veiligheid is. 



Vacature

Ook voer je enkele beheerderszaken uit
gerelateerd aan in- en uithuizing van de
jongeren. Je vervult een voorbeeldfunctie naar
bewoners en bezoekers. Op afgesproken
tijdstippen en dagen, m.n. buiten kantoortijden
ben je aanwezig op de locatie. Buiten deze
aanwezigheid ben je telefonisch bereikbaar voor
de ambulant beheerder, bewoners, cliënten
en/of begeleiding. Bij incidenten, calamiteiten
en/of zorgen rondom bewoners wordt dit
gemeld aan de ambulant beheerder of
begeleider. 

Wat vragen wij van jou?
We zijn op zoek naar iemand met het volgende
profiel, waarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid
bestaat om via een ontwikkeltraject verder naar
de functie toe te groeien. 

· Je hebt een stabiele privé- en financiële situatie, 
· Je maakt problemen hierin tijdig bespreekbaar, 
· Je neemt verantwoordelijkheid voor eigen
handelen, werkdruk en planning, 
· Je bent bereid om de basistraining Krachtwerk
te volgen, 
· Je hebt enige kennis van de doelgroep en bij
voorkeur enige affiniteit met jongeren, 
· We staan ten zeerste open voor iemand met
kennis vanuit eigen ervaringen, die eventueel
ook bereid is om cursussen te volgen op het
gebied van ervaringsdeskundigheid,
· Je hebt enig technisch inzicht.

Bij indiensttreding vragen we om een
Verklaring Omtrent het Gedrag.

Ben je geinteresseerd?  Heb je vragen of behoefte
aan meer informatie over deze vrijwilligersfunctie of
de woning? Dan kun je hiervoor terecht bij Nicky
Verver, via n.verver@debinnenvest.nl of 
06-57361275.

Wil je direct solliciteren, mail dan je motivatie en cv
naar wervingenselectie@debinnenvest.nl o.v.v.
vacaturenummer 16.

Wat mag je van ons verwachten? 
De vergoeding die je ontvangt zijn de woonlasten.
In samenhang met de individuele situatie wordt
voor de best passende constructie gekozen.
Daarnaast wordt training en coaching
aangeboden om jou te ondersteunen in de
dagelijkse praktijk en om jou verder te
ontwikkelen in jouw rol.


