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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 er in 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 diverse locaties van het CVD: Deze locaties zijn laagdrempelige
(opvang/woon)voorzieningen voor Rotterdammers, die dak- of thuisloos zijn.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Tijdens de wisselende roosterdiensten (dag/avond en nachtdiensten) ben je verantwoordelijk voor en
houd je zicht op wat er gebeurt binnen de locatie. Je werkt samen met collega’s aan een prettige en
veilige sfeer. Je draagt zorg voor de orde, rust en veiligheid binnen de voorziening en het naleven van
de veiligheidsvoorschriften en huisregels, Daarnaast houd je het toezicht op het gebruik van het
gebouw en de inventarisgoederen. Ook werk je samen met de begeleiders van het begeleidingsteam.
Naast de veiligheidswerkzaamheden, zijn er ook diverse administratieve taken.
Wat breng jij mee?
Je bent in het bezit van een VMBO diploma, je hebt kennis opgedaan op het gebied van beveiliging en
je hebt affiniteit met de doelgroep dak- en thuislozen. Ook heb je kennis van de richtlijnen ten aanzien
van veiligheid, beveiliging en hygiëne. Je bent prima in staat om zelfstandig en in teamverband te
werken. Om de veiligheid van de cliënten en collega’s te waarborgen heb jij goede sociale
vaardigheden in huis (o.a. tact, geduld, respect en daadkracht). Menselijk, professioneel, servicegericht en integer zijn de drijvende krachten achter jouw handelen in contact met cliënten. Tevens ben
je in bezit van een geldig BHV diploma.
Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief; leergierig; resultaatgericht; integriteit; stressbestendigheid; flexibiliteit en samenwerken.
Wij bieden jou:
• een goed 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;
• een eindejaarsuitkering van 8,3%;
• een fijne werksfeer en een enthousiast team collega’s;
• een boeiende baan waar je veel voldoening uit kan halen;
• ontwikkelingsmogelijkheden middels je Loopbaanbudget (LBB), wat je in overleg kunt
besteden aan jouw individuele inzetbaarheid;
• aandacht voor vitaliteit, o.a. door workshops 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 19.026 per e-mail naar
vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag uiterlijk vóór 13 september 2019.
Nog vragen?
Neem dan gerust even contact op met Remco van Deijl, Teamleider, per e-mail rvandeijl@cvd.nl of
via het telefoonnummer 010-2438100. Hij 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.

