De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een organisatie voor maatschappelijke opvang. Wij richten ons
o.a. op zorgmijdende inwoners van de stad, dak- en thuislozen en verslaafden met veelal een
dubbele diagnose en een complexe achtergrond. Binnen de organisatie werken ca. 135
medewerkers, 4 stagiaires en een aantal vrijwilligers.
Wegens groei zijn we voor het team ambulante woonbegeleiding per direct op zoek naar een:

ERVAREN AMBULANT WOONBEGELEIDER (HBO NIVEAU)
Als ambulant woonbegeleider sluit je aan op de complexe woon- en leefwereld van cliënten. In die
aansluiting ben je in principe niet veroordelend en afwijzend, maar oprecht geïnteresseerd. Datgene
wat de maatschappij van de cliënt vraagt, wordt samen doorgenomen. Met de cliënt stel je
begeleidingsplannen op en voer je deze uit, waarbij je de cliënt coacht in zijn aandeel. Hierbij richt je
je op verschillende levensgebieden, waarbij het doel blijft om de cliënt zo zelfredzaam mogelijk te
laten zijn. De werkzaamheden vinden vooral plaats bij de cliënten thuis, maar ook op een van de
locaties van de NAS. Binnen de NAS werken we volgens de Presentietheorie.
Wij komen graag met jou in contact als jij beschikt over:
▪ een afgeronde relevante HBO-opleiding, bij voorkeur HBO MWD of HBO Social Work;
▪ enkele jaren ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen;
▪ kennis van verslavingszorg, psychiatrie, de sociale kaart van Rotterdam en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning;
▪ een goed oog voor de mogelijkheden en beperkingen van cliënten;
▪ goede sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met de cliënt en zijn of haar
leefomgeving;
▪ een respect- en tactvolle houding naar de medemens, waarbij je grenzen kunt aangeven en
vasthoudend en daadkrachtig bent;
▪ kennis van de presentietheorie;
▪ zelfstandigheid, terwijl je tegelijkertijd ook een teamplayer bent;
▪ een lerende, reflecterende houding;
▪ goede schriftelijke - en mondelinge communicatieve vaardigheden.
Wij bieden:
▪ een gezellig team met leuke collega’s;
▪ een goede werksfeer waarin samenwerken en elkaar ondersteunen belangrijk is;
▪ veel ruimte en vrijheid om je werk zelf in te delen;
▪ een dienstverband van 32-36 uur per week;
▪ salariëring die afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring. De functie is gewaardeerd in
schaal 8 van de CAO Sociaal Werk.
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 én aan het functieprofiel voldoet, dan ontvangen wij
graag jouw motivatiebrief plus CV vóór 15 juni. Mail deze a.u.b. naar a.wilton@nasrotterdam.nl

