
 

Stichting Volksbond Amsterdam (Volksbond) is een middelgrote welzijnsorganisatie, met een informele cultuur, die in een snel 
veranderende en dynamische marktomgeving opereert en een sterke ontwikkeling doormaakt o.a. op het gebied van 
cliëntparticipatie. De Volksbond biedt woonbegeleiding en dagbesteding aan dak- en thuislozen, zowel ambulant als ook vanuit 
woonvoorzieningen. De Volksbond stuurt aan op duurzame verzelfstandiging van haar cliënten en hecht grote waarde aan 
verzelfstandiging van haar cliënten en hecht grote waarde aan cliëntenparticipatie. 

RIBW de Brecht is een woonvoorziening voor mensen met psychiatrische problemen die intensieve woonbegeleiding nodig 

hebben. Het uiteindelijke doel van De Brecht is bewoners te begeleiden naar meer zelfstandigheid. De Brecht is bedoeld voor 

mensen met een chronische psychiatrische aandoening die zich moeilijk alleen redden. De bewoners hebben een beperkt sociaal 

netwerk en zijn kwetsbaar. Een beschermde woonsituatie heeft de voorkeur omdat dit verergering van het ziektebeeld en 

sociaaleconomische problemen kan voorkomen. 

Wij hebben wij plek voor een: 

                        Hospitality Medewerker (28-32 uur) start Januari 2018 

en een 

                        Hospitality Medewerker (20-32 uur) start Februari 2018 

Binnen de Volksbond is er onderscheid tussen Wonen en Zorg. Dit houdt in dat de begeleiding van onze cliënten wordt gescheiden 
van het wonen. Als Hospitality medewerker werk je op de locatie en ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken op het gebied van wonen op de locatie. Je wordt aangestuurd door de Assistent Manager Wonen en de 
Regio Manager.  
 
Wat ga je doen? 
Je hebt een belangrijke ondersteunende en uitvoerende rol bij de dagelijkse huishoudelijke zaken zoals afgesproken in het 
servicepakket. Het servicepakket is individueel en wordt door de ambulante zorgmedewerker afgesproken met zijn cliënt. Dit betreft 
bijvoorbeeld ondersteuning bij wekken, huishouden, koken, verstrekken van medicatie. 
Je fungeert daarnaast als aanspreekpunt voor de praktische vragen en problemen. Je bevordert de goede leefsituatie op de locatie 
en je ziet toe op de naleving van huis- en veiligheidsregels. In conflictsituaties treed je de-escalerend op en schakelt waar nodig 
achterwacht /politie /crisis- of andere nooddiensten in.  
Je deelt informatie over wat jij signaleert en observeert met de Assistent Manager en de zorgmedewerkers.  
Je hebt tot slot een aantal administratieve taken, zoals afhandelen van telefoon en post, bestellen van voedsel en voorraadbeheer. 
Je werkt hierbij samen met (cliënt)vrijwilligers en geeft hen hierbij het gevoel dat ze welkom zijn en dat ze er toedoen. 
 
Jouw ondersteuning is er altijd op gericht om de cliënten te helpen maatschappelijk en sociaal (weer) zelfredzaam te worden. Je 
levert dus een wezenlijke bijdrage aan het terugkeren en participeren in de maatschappij van cliënten en het duurzaam 
doorstromen naar lichtere woonvormen. 

 

Wat vragen wij? 

• VMBO werk en denkniveau; 

• Sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Gericht op de mogelijkheden van mensen en situaties, op zoek naar de beste resultaten; 

• Probleemoplossend vermogen; 

• Optimistisch, met het vermogen tot het zoeken van verandering; 

• In staat om grenzen te stellen en deze te bewaken; 

• Het kunnen overhandigen van een VOG. 
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan voor 20-32 uur / 28-32 uur per week in wisseldiensten, voor de periode van een jaar.  
Bij goed functioneren en een onveranderde bedrijfsvoering behoort verlenging tot de mogelijkheden. 

• Salaris conform schaal 3 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening  
(min. € 1.723 en max. € 2.345,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). 

• Onregelmatigheidstoeslag conform de CAO 

• Een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een loopbaanbudget. 
 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Naomi Appelhof 088-4454058 

Wij ontvangen graag voor 1 december 2017  je motivatiebrief en CV per e-mail op werving.selectie@vbscw.nl  onder vermelding 
van Hospitality Medewerker De Brecht. De sollicitatiegesprekken vinden plaats 13 december 2017.  
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