De Nico Adriaans Stichting (NAS) biedt zorg en aandacht aan Rotterdammers met een zorgbehoefte. Zij richt zich
daarbij vooral op dak- en thuislozen en verslaafden. Velen hebben een dubbele diagnose en een complexe
achtergrond. De NAS biedt laagdrempelige (ambulante en intramurale) woonbegeleiding, activering, medische
zorg en een huiskamer. Binnen de organisatie werken ca. 95 medewerkers en een aantal vrijwilligers. De NAS wil
een ‘presente’ hulpverleningsorganisatie zijn voor haar cliënten, wat zich o.a. laat zien door een lage drempel en
een lange adem.
Voor de 24-uurs woonvoorziening aan de Diergaardesingel zoeken wij per direct een:

SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER OP MBO/HBO NIVEAU
(MBO/HBO WOONBEGELEIDER)
Als begeleider sluit je aan op de ingewikkelde leefwereld van de bewoners: wat drijft hen? Wat is datgene dat
voor de bewoner ertoe doet? Je zorgt ervoor dat de bewoner zich gehoord voelt in alle opgaven die dagelijks op
hem/haar afkomen. Je ondersteunt en daagt uit, maar weet altijd de relatie te behouden. Je stelt de mens
centraal, niet de regels maar je weet tegelijkertijd ook voldoende duidelijk te zijn over de grens van wat wel en
niet kan.
Je legt in hulpverleningsplannen vast waaraan je met de bewoner gezamenlijk werkt. Je rapporteert dagelijks
over de voortgang en blijft op zoek naar mogelijkheden. Je geeft niet op, je laat niet los. Je bent een teamplayer
die goed kan samenwerken, toegankelijk en open. Je bent iemand die open staat voor feedback, je communiceert
veel en op een duidelijke manier. Je zorgt ervoor dat de Diergaardesingel een plek blijft waar respectvol met
collega’s en bewoners wordt omgegaan en je levert hieraan een grote bijdrage.
Jouw profiel:
Jij:

bent iemand die bekend is met het gedachtengoed van de Presentietheorie of je bent bereid je hierin te
verdiepen

beschikt minimaal over een afgeronde opleiding MBO SPW-4 of HBO Social Work/SPH

hebt relevante werkervaring met hulpverlening aan kwetsbare mensen (verslaving, psychiatrie)

bent in staat om de groepsdiensten te draaien, maar ook om individuele begeleidingsgesprekken te voeren

bent in staat om aan te sluiten op een doelgroep die amper in zichzelf gelooft en maar weinig gemotiveerd is
om zich te ontwikkelen, je brengt enthousiasme en energie over

bent bekend met de manier waarop de Gemeente Rotterdam maatschappelijke opvang in Rotterdam heeft
georganiseerd

bent iemand waar anderen op kunnen vertrouwen en handelt vanuit verantwoordelijkheidsgevoel

kunt goed zelfstandig werken maar daarnaast ben je echt een teamplayer

kan helder en duidelijk communiceren met collega’s en bewoner: je bent vriendelijk en duidelijk

bent in staat om te koken en andere voorkomende huishoudelijke taken uit te voeren

bent bereid om onregelmatig te werken (dag-, avond- en weekenddiensten)
Wij bieden:

een dienstverband voor 24-36 uur/week (in overleg), voorlopig voor de duur van 8 maanden, uiteindelijk zicht
op vast dienstverband

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

salariëring conform schaal 6 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Inschaling is
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de heer P. de Jong, bij voorkeur
per e-mail via p.dejong@nasrotterdam.nl. Sollicitaties kunnen voor 29 januari 2018 per e-mail worden gestuurd
via e-mail aan sollicitaties@nasrotterdam.nl t.a.v. de heer P. de Jong, Nico Adriaans Stichting, Vijverhofstraat 35 37, 3032 SB, Rotterdam.
Je wordt verzocht om alléén te solliciteren wanneer je aan het gestelde profiel voldoet.
Plaatsingsdatum: 18-1-2018, sluitingsdatum 28-1-2018.
De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken die zullen plaats vinden op 29 en 20 januari.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.

