
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.

Voor onze vaste locatie De Nieuwe Energie in
Leiden zijn wij op zoek naar een:

Beheerder voor 
32-36 uur in de week
Bewaar je de rust en kun je een situatie
snel inschatten?  Ben je in staat onze
cliënten met geduld, humor en respect
te ondersteunen? En weet je van
aanpakken? Dan is dit jouw baan.
 
Wat ga je doen? 
De beheerder is verantwoordelijk voor het
verrichten, coördineren, functioneel
aansturen, instrueren en toezicht houden op
werkzaamheden die locatie-afhankelijk zijn.
De werkzaamheden richten zich op het
borgen van hygiëne, veiligheid, beheer,
onderhoud en restauratieve voorzieningen. 

Tevens houdt de beheerder toezicht op alle niet
inhoudelijke-cliënt-gebonden zaken en fungeert
als eerste aanspreekpunt met betrekking tot
facilitaire en huisvestingsaangelegenheden. Dit
vereist goede contactuele eigenschappen voor
het onderhouden van in- en externe contacten en
het vanuit natuurlijk overwicht mensen met elkaar
kunnen verbinden. 

De functie biedt een grote mate van
zelfstandigheid. De werkdagen en -tijden van de
beheerder zijn op de dag- en nachtopvang
volgens een rooster tussen 07.00 -23.00 uur (7
dagen per week).



Vacature

Wat vragen wij van jou?
• Afgeronde relevante Mbo-opleiding niveau 3 of 4
(facilitair, bouw of techniek); 
• Meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare
functie;
• Technisch en facilitair inzicht;
• Affiniteit met de doelgroep van De Binnenvest;
• Kennis van de (wettelijke) voorschriften ten
aanzien van hygiëne (HACCPP);
• Kennis van de richtlijnen ten aanzien van
veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteit en
bedrijfshulpverlening;
• Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur; 
• Stressbestendigheid en improvisatievermogen bij
interventies in crisissituaties. 

Wat mag je van ons verwachten? 
De Binnenvest is een welzijnsorganisatie die
voortdurend in beweging is en op zoek is naar
wegen om het werk beter te kunnen doen.  Onze
kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief,
duurzaam en toegankelijk. Hierin verwachten wij
een proactieve houding. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Sociaal Werk. De functie is ingedeeld in
functieschaal 6 (max. € 3.428, - bruto per maand
op basis van een 36-urige werkweek).

Bij indiensttreding vragen we om een Verklaring Omtrent
het Gedrag.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten
voorrang. 

Ben je geinteresseerd?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met George Rots, Locatie coördinator dag- en
nachtopvang, 
op 06-577 21 276.  

Wil je direct solliciteren mail dan je motivatie en
cv naar wervingenselectie@debinnenvest.nl
o.v.v. vacaturenummer 21.


