De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een organisatie voor maatschappelijke opvang met diverse
locaties in Rotterdam. Wij bieden hulp en dienstverlening aan mensen met een ondersteuningsvraag
en richten ons o.a. op zorg mijdende inwoners van de stad, dak- en thuislozen en verslaafden met
veelal een dubbele diagnose en een complexe achtergrond. Binnen de organisatie werken ruim 100
medewerkers, 5 stagiaires en een aantal vrijwilligers. De NAS streeft ernaar binnen alle afdelingen te
werken volgens de Presentietheorie, waarbij het van belang is om optimaal aan te sluiten op de
leefwereld van de cliënten.
Voor het team ambulante woonbegeleiding zijn wij per direct op zoek naar:

AMBULANT WOONBEGELEIDER (PENSIONS)
Als ambulant woonbegeleider Pensions houd je je bezig met de woon- en leefsituatie van cliënten. Je
stelt begeleidingsplannen op en voert deze uit. Hierbij richt je je op financiële, administratieve en
sociaal-emotionele aspecten. De werkzaamheden vinden plaats op meerdere woonlocaties van de
NAS, die pensions worden genoemd. Mogelijk wordt van je verwacht om tijdens kantoortijden met
de rest van het team de bezetting te verzorgen van de verschillende woonvormen.
Wij komen graag met jou in contact als jij beschikt over:
 afgeronde relevante HBO-opleiding, bij voorkeur Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
 enkele jaren ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen
 kennis van de Presentietheorie, verslavingszorg, psychiatrie, de sociale kaart van Rotterdam en
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 goede sociale- en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van contacten met de
cliënt en mensen in zijn of haar netwerken;
 respect- en tactvolle houding naar de deelnemers, waarbij je grenzen kunt aangeven en
vasthoudend en daadkrachtig bent;
 zelfstandige werkhouding, maar tevens goede samenwerkingsvaardigheden, zowel in- als extern
 lerende houding, waarbij je een positieve bijdrage levert aan de organisatie en de
invloed/gevolgen van je eigen beslissingen op andere teams kunt inschatten;
 goede schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 bereidheid om (zeer) incidenteel onregelmatig te werken (dag-, avond- en weekenddiensten),
bijvoorbeeld in geval van huisvergaderingen.
Wij bieden:
 een dienstverband van 32-36 uur per week (bespreekbaar)
 salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in schaal 8
van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter de Jong, leidinggevende van
het team Ambulante Woonbegeleiding, tel: 010-4133929.
Indien je belangstelling hebt voor deze functie èn aan het functieprofiel voldoet, dan ontvangen wij
graag jouw motivatiebrief plus CV. Mail deze naar sollicitaties@nasrotterdam.nl t.a.v.
Peter de Jong.
De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken welke plaatsvinden vanaf 23 februari.
Plaatsingsdatum: 8 februari 2018. Sluitingsdatum: 22 februari 2018.

