Stichting Onder Een Dak (Stoed) begeleidt sociaal en psychisch kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en
helpt hen hun plek in de samenleving weer in te nemen. Stoed biedt arrangementen op het gebied van Wonen,
Meedoen en Ontmoeten, gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie. Wil jij hier graag aan bijdragen?
Laat ons dat dan weten!
Voor het team Dak- en Thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen zijn wij op zoek naar een

Nachtwacht
Min-max 16-32 uur per week
Wat je gaat doen
Je bent werkzaam binnen een team waarin we met elkaar ervoor zorgen dat bewoners hun traject tot een goed einde
kunnen brengen. In de functie van Nachtwacht zorg je voor een goede overdracht van de nacht naar de dag. Het
verrichten van licht huishoudelijke en administratieve werkzaamheden behoren ook tot je werkzaamheden. De
mogelijkheid bestaat dat je slaapdiensten en incidenteel dagdiensten hebt.
Wie komt in aanmerking
Wij zoeken kandidaten met een MBO of HBO MWD, SPH of SJD opleiding of studerend hiervoor, die affiniteit hebben
met kwetsbare mensen met psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Je wilt een actieve bijdrage
leveren aan de zorg die wij aan deze mensen geven en denkt mee in de trajecten die wij aanbieden. Je levert ook een
bijdrage aan de teamvergadering en deskundigheidsbevordering. Daarnaast ben je stressbestendig, kun je omgaan met
calamiteiten en ben je in staat om zelfstandig te werken. De functie is uitstekend te combineren met een studie.
Arbeidsvoorwaarden
Uiteraard zijn je arbeidsvoorwaarden marktconform en is de CAO GGZ van toepassing. De functie valt binnen FWG 25
met een maximaal salaris van € 2.345,00 bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
Stichting Zorg Stoed
De Elementen valt onder Stichting Zorg Stoed, onderdeel van netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak. Hieronder
vallen ook Stichting Seniorenwelzijn en Stichting De Hooftzaak Stoed.
Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. Vanuit onze
afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een (psycho)sociale kwetsbaarheid.
Meer informatie: www.wonenmeedoenontmoeten.nl
Heb je interesse?
Wil je inhoudelijk meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met onze Teamleider mevrouw Mariel de
Nie via telefoonnummer 06 14 87 28 97.
Wij komen graag met je in contact als je interesse hebt om bij ons als Nachtwacht aan de slag te gaan. Je kunt je
sollicitatie en C.V. uitsluitend per e-mail richten aan pz@stoed.nl ter attentie van Kyra Smit.
We ontvangen je sollicitatie graag voor 31 december 2018.
De vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern geplaatst. Interne kandidaten hebben bij gelijke
geschiktheid voorrang bij de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

