
 

 

           

‘Iedereen doet er toe, in de buurt, prikkelend, net even anders’ 

Dat is waar wij voor staan en dat zoeken we ook in jou. Wij zijn perMens. Wij werken met en voor 

mensen in een zeer kwetsbare positie. We bieden en ontwikkelen wijkgerichte zorg, straathoekwerk, 

activering, opvang en woonvormen.  

Wij zijn voor ons gebiedsteam in Amsterdam Nieuw-West op zoek naar een: 

Teamleider voor 24 uur per week  
(meer uren bespreekbaar i.c.m. andere taken) 

 

 

Wat ga je doen? 

PerMens is onderdeel van het preventieve aanbod voor jeugd, met daarin een specifieke rol en 

taakstelling. Het straathoekwerk is onderdeel van de aanpak jeugdoverlast, maar heeft een bredere 

functie als middel om kwetsbare jeugd te bereiken. Het biedt mogelijkheden om contact te leggen met 

jongeren, groepsgewijs of individueel, en hen door preventieve activiteiten op het juiste spoor te zetten.  

Jouw team bestaat uit de straathoekwerkers, meidenwerkers en VIA medewerkers die met deze 

complexe jongvolwassen doelgroep werken. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor je medewerkers. 

Met jouw coachende stijl van leidinggeven ondersteun je de professionals in hun werk en hun 

persoonlijke ontwikkeling. Je bent duidelijk in wat je verwacht van mensen, weet op een constructieve 

manier feedback te geven, maar bent er bovenal op gericht om je medewerkers in staat te stellen zich 

te ontplooien.  

Je werkt nauw samen met de ketenpartners en het stadsdeel en weet snel in te spelen op de behoefte 

van de wijken in Nieuw-West. Je signaleert kansen waarop wij onze dienstverlening binnen het gebied 

kunnen uitbreiden of vernieuwen. Je vertegenwoordigt, in overleg met de regiomanager, de organisatie 

extern (bijvoorbeeld bij de stadsdelen, gemeente) en je bent verantwoordelijk voor o.a. de halfjaar- en 

jaarverantwoording richting onze opdrachtgevers.  

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid waaronder werving en selectie, 

verzuim- en re-integratie\begeleiding en je voert de jaar- en voortgangsgesprekken.  

Wie zijn wij? 

Noem ons eigenwijs, betrokken en uitdagend. Wij noemen het vooral lef!  

Lef om trouw te zijn aan onszelf en het beste uit onszelf te halen. Wij geloven dat dit de enige manier is 

om anderen te leren dat ook te doen. Wij zijn er trots op om mensen in een zeer kwetsbare positie in 

onze samenleving uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.  

Wie ben jij? 

Ben jij een natuurlijke leider? Geïnteresseerd in de mens achter het gedrag? Op zoek naar kansen en 

uitdagingen?  Heb je affiniteit voor complexe jongvolwassenen? 

We willen je ook vast informeren over onze ‘must-haves’ om met elkaar te kunnen werken.  



 

 

Dat zijn jouw vaardigheden om te reflecteren, luisteren, contact te maken en probleemoplossend te 

werken. Je kunt een VOG overleggen en natuurlijk heb je een groot hart voor mensen in een zeer 

kwetsbare positie.  

Wij worden nog nieuwsgieriger naar jou, als jij:  

• een relevante hbo-opleiding hebt afgerond en beschikt over een sterk analytisch vermogen 
waardoor je hoofd- en bijzaken kunt scheiden en snel tot de kern komt 

• een onderzoeker bent die nieuwsgierig van aard is 

• leidinggevende ervaring hebt, waarbij met name ervaring met teambuilding en het brengen van 

verbinding van belang is 

• goed in staat bent om visie te vertalen naar (beleids)voorstellen en concrete acties 

• beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

• pro actief bent, een hands-on mentaliteit hebt en ondernemend bent in het signaleren van 

ontwikkelingen en kansen 

• gemakkelijk prioriteiten kunt stellen en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden 

• van dynamiek houdt en bent stressbestendig bent 

 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in ontwikkeling. 
Daar hebben we jou ook bij nodig.  

• Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot in eerste instantie 1 augustus 2022 

• Je salaris is conform de cao Sociaal Werk. Bij een afgeronde relevante hbo-opleiding is dat 
schaal 9. Afhankelijk van je ervaring is dat minimaal € 2.884,--  en maximaal € 4.252,-- bruto per 
maand bij 36 uur per week  

• Daarnaast bieden wij een aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk, een loopbaanbudget 
en diverse trainingen.  

 

Solliciteren?  

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Yolanda Veerhuis, regiomanager, 088-4454075. 

Je kunt je motivatiebrief en cv tot en met 19 oktober a.s. mailen naar werving@permens.nl onder 

vermelding van ‘Vacature Teamleider Nieuw-West’. 
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