Social Worker Noodopvang Oekraïense vluchtelingen Haarlem
Je hart gaat sneller kloppen als je hoort van noodhulp aan Oekraïense mensen. Dit is je kans om
vanuit je professionaliteit je steentje bij te dragen!
De gemeente Haarlem heeft Ontmoeting gevraagd een noodopvanglocatie te bemensen. In de wijk
Schalkwijk zijn enkele locaties ingericht dat onderdak biedt aan in totaal ongeveer 200 Oekraïense
bewoners. Het betreft 3 kleine locaties en vanaf half mei een cruiseschip dat in de haven komt te
liggen. Deze locaties worden dagelijks bemand tussen 7 en 22 uur.
Voor de dagdagelijkse hulp en begeleiding van de Oekraïense bewoners zijn we op zoek naar
meerdere mensen voor de rol van

Social worker MBO/HBO
minimaal 24 uur per week
De functie

In de rol van social worker bied je hulp en begeleiding aan bewoners van deze locaties. Concreet gaat
het om de volgende taken:
• Je doet de intake met nieuwe bewoners;
• Je maakt contact met de bewoners en leert ze kennen;
• Je bent zichtbaar en beantwoordt hulpvragen;
• Je hebt een signalerende rol;
• Je hebt afstemming over concrete taken met de locatiemanager.
Er wordt gewerkt in twee shifts: van 7 - 15 uur en van 14 - 22 uur. Per shift werk je samen met een
collega social worker en er is overdag een locatiemanager aanwezig. Ook is er praktische
ondersteuning aanwezig. Per week werk je minimaal 3 shifts.

Wat kun jij bieden?
Jij:

•
•
•
•

bent een (ervaren) social worker met een (bijna) afgeronde opleiding;
weet van aanpakken;
komt tot bloei in een dynamische werkomgeving;
draagt vanuit je christelijke naastenliefde heel graag bij aan de noodopvang van onze naaste.

Wat heeft Ontmoeting te bieden?

Ontmoeting biedt je de mogelijkheid om praktisch vorm te geven aan noodhulp. Je komt in dienst bij
een innoverende organisatie in een dynamische, gevarieerde baan. Wij geven je vrijheid en
verantwoordelijkheid om deze functie vorm te geven. Ontmoeting staat voor DOEN cultuur
(Duidelijk, Open, Eerlijk en Nabij) en je mag ons hierop aanspreken.
Ontmoeting kent flexibele arbeidsvoorwaarden zoals IKB en LBB en een aantrekkelijk pakket van
secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van ontwikkel- en studiefaciliteiten. Het salaris wordt,
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, vastgesteld conform de CAO Sociaal Werk.

Belangstelling?

Enthousiast om deze uitdaging aan te gaan? We zien graag je reactie voor 10 mei door middel van
een korte motivatie met CV en je (wekelijkse) beschikbaarheid voor komende periode! Ben je ZZP-er
en bied je graag je diensten aan? Voel je welkom om te reageren!
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Aline Kramer, contactpersoon van deze
vacature.

Type functie
Werkniveau

Middelbaar Beroepsonderwijs

Werkervaring

2-3 jaar

Opleidingsniveau

Middelbaar Beroepsonderwijs

Contactpersoon vacature
Contactpersoon

Aline Kramer - van den Berg

Telefoonnr. werk

06- 5983 6789

E-mail werk

akramer@ontmoeting.org

