De Nico Adriaans Stichting (NAS) is er voor kwetsbare volwassenen en jongeren in Rotterdam. De
NAS heeft veel te bieden: van actieve, culinaire en creatieve dagactivering, coaching, dag- en
nachtopvang tot zomerprojecten voor kwetsbare kinderen, tieners en jongvolwassenen.
Uitgangspunten van onze aanpak zijn het ‘ervaringsleren’ en de ‘presentiebenadering’: we zoeken de
aansluiting en we laten mensen ervaren. We staan klaar voor kwetsbare groepen en ontwikkelen op
innoverende wijze hulpverleningsprojecten om de positie van deze groepen te versterken. Dit alles
zonder standaardformules maar altijd afgestemd op het doel dat we bij de betreffende groep willen
bereiken.
Voor het team van de afdeling En Route, voor lunchroom Oproer en de keuken van Kookclub
Catering, zijn wij per direct op zoek naar:

SOCIAAL PEDAGOGISCH BEGELEIDER (21-24 UUR)
Als sociaal pedagogisch begeleider houd je je bezig met deelnemers die door omstandigheden extra
ondersteuning verdienen. Je leert deelnemers omgaan met hun eigen hulpvragen en je werkt met
hen aan het opbouwen van een leefritme, sociale – en werknemersvaardigheden.
Daarnaast stimuleer je hen om tot een zinvolle dagbesteding te komen en je ondersteunt hen bij het
regelen en goed voorbereiden van sollicitaties. Je observeert en begeleidt het groepsdynamisch
proces en intervenieert waar nodig. Je signaleert afwezigheid en onderneemt hierop passend actie.
Wij komen graag met jou in contact als jij beschikt over:
 bij voorkeur een afgeronde relevante HBO-opleiding, maar minimaal een afgeronde, relevante
MBO-opleiding (bv. SPW-4);
 aantoonbare horeca-ervaring;
 aantoonbare ervaring in het werken met jongeren;
 kennis van -, of, nog beter, ervaring met de Presentietheorie, verslavingszorg, psychiatrie en de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
 goede sociale- en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van contacten met de
deelnemer en zijn of haar leefomgeving;
 een respect- en tactvolle houding naar de deelnemers, jong en oud, waarbij je grenzen kunt
aangeven en vasthoudend en daadkrachtig bent, maar ook flexibel als het kan;
 een zelfstandige manier van werken, maar ook over goede samenwerkingsvaardigheden, zowel
met je eigen team en de collega’s binnen de NAS als extern;
 een lerende houding, waarbij je een positieve bijdrage levert aan de organisatie;
 initiatief en met creatieve ideeën wil helpen om de uitstraling van Lunchroom Oproer en
Kookclub Catering vorm te geven en eventueel vernieuwende evenementen op de locatie te
organiseren;
 de bereidheid om onregelmatig te werken (ook op zaterdag)
Professionaliteit, respect en creativiteit zijn bij ons begrippen waar we actief vorm aan geven. Je wilt
investeren in je professionaliteit en je bent in staat om de leefwereld, logica, kwetsbaarheid en
kracht van de mensen die we opvangen als vertrekpunt te nemen om hen te ondersteunen en de
kwaliteit van hun bestaan te vergroten.
Wij bieden:




een dienstverband van 21-24 uur per week
salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in schaal 6
van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De werkomgeving binnen en buiten de NAS is doorlopend in verandering. We willen een wendbare,
dynamische, organisatie zijn en we stáán voor een multidisciplinaire dienstverlening want
‘Zelfredzaamheid doen we samen’! Als professional en mens met hart voor onze doelgroep ben je
van harte welkom in ons team.
Sollicitatie:
Indien je belangstelling hebt voor deze functie én aan het functieprofiel voldoet, dan ontvangen wij
graag jouw motivatiebrief plus CV. Mail deze naar sollicitaties@nasrotterdam.nl t.a.v. Sanne Jense.
De selectieprocedure bestaat uit 2 gesprekken die plaatsvinden vanaf 18 maart.

