Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, actief in de regio
Zuid-Holland Noord. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering en
begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Zodat ze hun kracht
hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen.

Voor onze Flexpool zijn wij, voor de 24 uurs voorzieningen De Nieuwe Energie, het Sociaal Pension en
Alphen 24, op zoek naar:

enthousiaste, ambitieuze collega’s op MBO-niveau in de functie van Flexer

voor Groepswerk en Beheer, flexibel in te zetten op de
verschillende locaties.
Wat ga je doen?
Op onze 24 uurs locaties wordt hard gewerkt om een de cliëntengroep zodanig te ondersteunen dat
de goede sfeer en groepsdynamiek optimaal is. Je signaleert zorgbehoeften en zet de benodigde
acties uit.
De flexer levert met de overige begeleiders een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van
de begeleidingsplannen van de bewoners, zowel op individueel als groepsniveau. Er wordt gewerkt
vanuit de Krachtgerichte methodiek.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde relevante opleiding MBO niveau 4, of studerend in het laatste jaar;
Ervaring met de doelgroep heeft een pré;
kennis over de oorzaken van dak- en thuisloosheid heeft een pré;
Uitstekende sociale vaardigheden en in staat zijn om stimulerend op te treden;
Stevige, dynamische persoonlijkheid;
voorkomen van en kunnen omgaan met fysiek geweld en dreiging;
Probleemoplossend vermogen.

Wat mag je van ons verwachten?
De Binnenvest is een organisatie die voortdurend in beweging is, op zoek naar wegen om het werk
steeds beter te kunnen doen Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en
toegankelijk. Hierin verwachten wij een proactieve houding. De functie biedt een grote mate van
zelfstandigheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingedeeld in
functieschaal 5 (max. € 3.009, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan per omgaande je motivatie en cv naar Stichting De Binnenvest,
wervingenselectie@debinnenvest.nl. o.v.v. vacaturenummer 033.

Wil je meer weten over de functie?
Neem dan contact op met Huib den Haas, Locatie coördinator van het Sociaal Pension en Alphen 24
(06-57553655) of George Rots, Locatie coördinator van De Nieuwe Energie (06-57721276).

