Nachtwaker
(20-30 uur per week)

Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie
in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke
Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te
kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en
producten op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke Dienstverlening en
Vrijwilligerswerk. De cliënten kunnen vertrouwen op de ondersteuning die zij nodig hebben.
Waar ga je werken?
Je komt te werken op de locatie CVD de Stelle. De Stelle is een 24-uurs voorziening waar cliënten
worden begeleid met meervoudige problemen. Cliënten starten bij de Stelle met hun wooncarrière.
De Stelle biedt huisvesting aan 38 mannen van 23 jaar en ouder, die licht psychiatrische problemen
hebben, dakloos en /of thuisloos zijn en die gebaat zijn bij 24 uur zorg en begeleiding. Bewoners van
deze voorziening krijgen begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te leren wonen. De meeste bewoners
verblijven maximaal zes maanden in de Stelle waarin ze actief werken aan zelfstandigheid. Iedere
bewoner heeft een eigen kamer, douche, toilet en keuken zijn gedeelde voorzieningen.
Hoe ziet een werknacht eruit?
CVD de Stelle is gevestigd in Hoogvliet nabij het metrostation. Je start je dienst met het doornemen
van de overdracht en kijkt welke bijzonderheden er spelen. Binnen De Stelle gebeurt er namelijk altijd
wat en hoef je je niet te vervelen. Ook gedurende de nacht niet. Je houdt toezicht op het gebruik van
het gebouw en de spullen door de bewoners en zorgt dat alles soepel verloopt. Ondertussen verricht
je wat huishoudelijke en lichte, technische werkzaamheden. Alles wat je signaleert rapporteer en
registreer je in het registratiesysteem Regas. En wanneer de zon opkomt en er een nieuwe dag
aanbreekt, zorg jij dat je een goede overdracht hebt voor je collega’s van de dagdienst.
Wat breng jij mee?
Je hebt affiniteit met de doelgroep . Je hebt een natuurlijk overwicht en het vermogen om sturend op
te treden. Je hebt een gerichte MBO-opleiding, maar wij denken ook bijvoorbeeld aan studenten
HBO-MW/SPH, WO-gedragswetenschapper. Verder heb je kennis van de richtlijnen ten aanzien van
veiligheid en hygiëne. In persoonlijke contacten gedraag je je correct en weet je precies hoe te
handelen in onvoorziene situaties. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een onderdeel van ons
aannamebeleid.
Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief, leergierig, resultaatgerichtheid, integriteit, stressbestendigheid, flexibiliteit en samenwerken.

Wij bieden jou:
• een marktconform salaris: inschaling is in salarisschaal 3, maximaal € 2.392,- bruto per
maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid;
• arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, o.a. het Individueel Keuzebudget en
eindejaarsuitkering van 8,3%;
• een goede werksfeer en een enthousiast team;
• een uitdagende baan waar je veel voldoening uit kan halen;
• volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels je Loopbaan Budget wat je in
overleg kunt besteden aan jouw individuele inzetbaarheid;
• het ‘beweeg mee met het CVD’ programma, o.a. workshops, fruitwater en wekelijks vers fruit
op het werk;

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.008 per email naar
vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag tot 1 april 2019. Wil je meer informatie over de
functie, neem dan gerust contact op met Sheena Jansen (Teamleider) tel. 06-36536073. Sheena kan
jou alles vertellen over de Stelle. Of neem een kijkje op onze website www.cvd.nl.

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

