Sociaal Beheerders
tot 36 uur per week
Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende
organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Wij
geloven erin dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig
is om die talenten te kunnen benutten. Onze kracht is het bieden van die ondersteuning! Jaarlijks
bereiken wij ruim 25.000 Rotterdammers vanuit onze 25 locaties verspreid over heel Rotterdam.
Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht
zijn.

Waar ga je werken?
Je komt te werken op de CVD Voorziening Het Foyer waar het CVD het beheer, toezicht en de
begeleiding verzorgt. De cliënten van Het Foyer zijn jongeren en volwassenen die aan het einde van
een traject, waarbij ze worden begeleid naar zelfstandige huisvesting, nog in afwachting zijn van het
toewijzen van een woning.

Hoe ziet een werkdag eruit?
Als Sociaal Beheerder ben je in wisselende roosterdiensten verantwoordelijk voor de handhaving van
orde, rust, veiligheid en correct gebruik van de materialen in en rondom Het Foyer. Het doel is dat
daarmee een goede leefsituatie in de voorziening wordt gehandhaafd. Je spreekt de bewoners aan
wanneer regels worden overtreden, bemiddelt in acute situaties waar nodig zodat deze niet (verder)
uit de hand loopt en zorgt voor de meest gewenste oplossing. Naast de dagelijkse gang van zaken en
de specifieke taken van deze functie, wordt er een actieve deelname van je gevraagd om samen met
je collega’s de voorziening draaiende te houden.

Wat breng jij mee?
Je hebt affiniteit met de doelgroep en beschikt over een natuurlijk overwicht en het vermogen om
sturend op te treden. Je bent stressbestendig, flexibel en kunt improviseren in o.a. crisissituaties.
Jouw werkervaring heb je opgedaan zowel in het begeleiden van individuen als groepen cliënten. Je
bent in staat om zelfstandig de opgedragen werkzaamheden uit te voeren binnen de gestelde
richtlijnen. Je bent in het bezit van een gericht MBO diploma wat is aangevuld met relevante
trainingen en/of certificeringen (op het gebied van beveiliging). Een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) is een onderdeel van ons aannamebeleid.

Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief, Leergierig, Resultaatgericht, Integriteit, Stressbestendig, Flexibiliteit en Samenwerken.

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•

een bijbehorend salaris, inschaling schaal 4 van de CAO Sociaal Werk, maximaal
€ 2.592,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding
en deskundigheid, plus een onregelmatigheidstoeslag;
een eindejaarsuitkering van 8,3%;
een goede werksfeer;
een uitdagende baan met toekomstperspectief;
volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels trainingen die jou door het CVD
worden aangeboden en je Loopbaanbudget wat je in overleg kunt besteden aan jouw
individuele inzetbaarheid;
speciale aandacht voor vitaliteit en duurzaamheid, o.a. door workshops als gezonde voeding
en mindfullness.

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV per mail o.v.v. vacaturenummer 19.010 naar
vacatures@cvd.nl. Reacties ontvangen wij graag vóór 29 april 2019.
Nog vragen?
Neem dan gerust even contact op met Jinze Wagenaar, Teamleider, tel. 06-22204880. Jinze kan jou
alles vertellen over de vacature. Voor meer informatie over het CVD kan je ook een kijkje nemen op
onze website www.cvd.nl.

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

