‘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.
Voor ons team in Amsterdam Centrum zijn wij op zoek naar een:

Groepswerker
32 uur per week
Wat ga je doen?
De inloop van het dak- en thuislozenteam van perMens is een plek waar dak- en thuisloze
jongeren uit Amsterdam overdag kunnen verblijven. Dak- en thuisloze jongeren komen naar
de inloop om op te laden na een nacht buiten, omdat ze (nog) geen zinvolle dagbesteding
hebben, om te douchen, te eten, hun kleding te wassen en om af te spreken met hun
hulpverlener van perMens. Elke dag is er een broodmaaltijd en op de woensdagen wordt er
door en voor de jongeren een warme maaltijd gekookt. Kortom een plek waarin voorzien
wordt in de basisbehoeftes van de jongeren. Indien gewenst zorgen wij voor schone kleding
en een warme jas. Het aanbod is divers, van een zwangerschapstest tot een paar schone
sokken.
Als groepswerker vang je jongeren op en biedt hen een rustige en veilige omgeving. Je bent
het eerste aanspreekpunt voor nieuwe bezoekers en verantwoordelijk voor de directe
dienstverlening aan de cliënten van de inloop. Je creëert een veilig pedagogisch klimaat en
zorgt ervoor dat dit in stand wordt gehouden. Je observeert en interpreteert het gedrag van
de jongeren en deelt deze observaties tijdens het cliëntenoverleg. Via dagrapportage
adviseer je de veldwerkers van jouw team over de groepscultuur- en dynamica. Je voert
dagbestedingsactiviteiten uit en zorgt voor de registratie en administratie hiervan. Je
organiseert huiskamervergaderingen en stimuleert medezeggenschap. Samen met de
jongeren organiseer je themamiddagen en laat hen participeren in bedenken, organiseren en
uitvoeren.
Verder participeer je in de teamvergadering, je administreert de bezoekersaantallen en
beheert de voor de inloop noodzakelijk food- en non-foodmiddelen.
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, mensen in een zeer
kwetsbare positie in onze samenleving uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.
Wie ben jij?
Waar word jij blij van, waar kom jij je bed voor uit. Wat maakt je boos, verdrietig of onzeker?
Waar blink je in uit? Wat heb je nog te leren? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw antwoorden!
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:
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•
•
•
•
•
•
•

Een relevante mbo-kwalificatie hebt
Affiniteit hebt met de doelgroep, gedrag van individuele cliënten kunt signaleren en
hierop kunt inspelen
Kennis hebt van conflicthantering en indien noodzakelijk kunt interveniëren bij
agressie
Interactie in de groep op gang kunt brengen
Een flexibele instelling hebt en veranderingen en sfeer binnen de groep aanvoelt, je
hieraan kunt aanpassen en erin kunt meegaan
In algemene zin zorg kunt dragen voor een veilige, prettige en schone omgeving voor
clienten en collega’s.
In staat bent om regels te communiceren en uit te leggen
In staat bent je eigen werk te organiseren en te reflecteren op je eigen handelen.
Feedback kunt ontvangen en geven
Proactief bent in het organiseren van activiteiten voor onze doelgroep

Ons aanbod
Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in
ontwikkeling. Na een fusie is er veel te leren en ontdekken van en met elkaar. Daar hebben
we jou ook bij nodig. Je salaris is conform de cao Sociaal Werk. Bij een afgeronde relevante
mbo-opleiding is dat schaal 7. Afhankelijk van je ervaring is dat minimaal € 2.501,-- en
maximaal € 3.494,-- bruto per maand, bij een dienstverband van 36 uur per week.
Daarnaast bieden wij o.a. een aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk, een
loopbaanbudget en diverse verplichte trainingen om jouw sterker in jouw werk te maken.
Denk aan motiverende gesprekstechnieken, de-escalerende technieken en AED en
reanimatie.
Solliciteren?
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Martine Peters, teamleider,
martine.peters@permens.nl
Je kunt je motivatiebrief en cv tot en met 1 december 2021 mailen naar
werving@permens.nl, onder vermelding van ‘Groepswerker Centrum’.

