Vrouwenopvang Rosa Manus biedt opvang, hulpverlening en begeleiding aan slachtoffers
(met name vrouwen en kinderen) van ernstig huiselijk geweld. Dit doen we zowel in een
opvanglocatie in Leiden als ambulant. Daarbij is onze eerste zorg veiligheid voor
betrokkenen. Met de cliënt werken wij verder aan oplossingen voor een toekomst zonder
geweld. In de opvanglocatie wonen vrouwen en kinderen tijdelijk. In deze locatie is er sprake
van 24 uurs bezetting.
Voor de opvanglocatie in Leiden zijn wij op zoek naar

ALLROUND OPROEPKRACHTEN
(voor de functie woonbegeleider en receptioniste)
Heb je affiniteit en kennis van het werkveld, wellicht omdat je al werkervaring hebt in de zorg
en welzijn, ben je flexibel en niet (meer) op zoek naar een dienstverband voor een vast
aantal uren per week, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Ter vervulling van deze vacatures zoeken wij enthousiaste medewerk(st)ers die op beide
genoemde functies inzetbaar zijn.
Inhoud van de functies:
Woonbegeleiding
 Het betreft een uitvoerende functie waarin opvang en begeleiding worden geboden aan
cliënten m.b.t. algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL);
 Kunnen optreden bij calamiteiten en crisissituaties;
 Het eventueel opnemen van cliënten op de noodkamer;
 Verrichten van slaapdiensten maakt onderdeel uit van de functie.
Receptioniste
 Verstrekken van informatie en aannemen van boodschappen;
 Afhandelen van telefoonverkeer en bewaken van brand- en storingspaneel;
 Ontvangen van bezoekers en hun komst aanmelden bij betreffende
medewerker/bewoonster.
Profiel:
De personen die wij zoeken:
 Hebben affiniteit om te werken in een organisatie voor vrouwenopvang;
 Zijn niet op zoek naar een fulltime baan of vast dienstverband, maar wel naar af en toe
leuk en nuttig werk doen voor onze doelgroep;
 Vinden het leuk om in verschillende functies werkzaam te zijn;
 Hebben geen bezwaar om in wisselende roosters te werken en slaap- en late diensten te
doen;
 beschikbaar zijn om in de vakantieperiodes en het weekend (met name op de receptie) te
werken;
 Vinden het niet erg om bij spoed direct in te kunnen vallen;
 Hebben minimaal een afgeronde relevante opleiding op MBO-niveau 4;
 Kunnen directief werken, grenzen stellen en regels handhaven;
 Hebben flexibiliteit m.b.t. taak, inhoud en inzet;
 Kunnen zelfstandig opgedragen werkzaamheden uitvoeren binnen de gestelde
richtlijnen;
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Beschikken over stressbestendigheid en improvisatievermogen bij interventie in
crisissituaties;
Zijn sociaalvaardig;
Zijn klantvriendelijk en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
Hebben inlevingsvermogen met diverse culturen;
Het bezit van een recente VOG is een pré; deze moet anders worden aangevraagd.

Werktijden
 In de functie van woonbegeleider moeten kandidaten bereid zijn volgens rooster alle
diensten, dus ook slaapdiensten, te draaien. Dit geldt ook voor de weekenden en indien
nodig, juist ook met de vakantie- en feestdagen.
 In de functie van receptioniste moeten kandidaten bereid zijn op zondagochtend en in
het weekend overdag volgens rooster dagdelen te werken. De diensten zijn van 07.45
uur tot 13.15 uur en van 13.00 uur tot 18.30 uur.
Salaris
De salariëring is gebaseerd op de salarisschalen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke
dienstverlening.
Het salaris van zowel de receptioniste als de woonbegeleider ligt tussen de € 2.107,00 en
€ 3.016,00 bruto per maand op fulltime basis en is afhankelijk van kennis en ervaring.
Nadere informatie is te verkrijgen bij Mw. Güppertz, telefoon 071-5730870. Schriftelijke
sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Vrouwenopvang Rosa Manus, Opaalstraat 302,
2332 TH Leiden of bij voorkeur via ons e-mail adres info@rosa-manus.nl, ter attentie van de
sollicitatiecommissie, onder vermelding van de vacaturenaam.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!
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