Vrouwenopvang Rosa Manus biedt opvang, hulpverlening en begeleiding, zowel
residentieel als ambulant, aan slachtoffers (met name vrouwen en kinderen) van ernstig
huiselijk geweld. Daarbij is onze eerste zorg veiligheid voor betrokkenen. Met de cliënt
werken wij verder aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld.
Wij zoeken een

hulpverlener voor het intakebureau
voor 24 uur per week
voor de periode van een half jaar.

Functie-inhoud
Bij het intakebureau ben jij degene die als eerste verantwoordelijk is voor de inschatting van
de veiligheid van en het maken van een analyse op de problematiek van het gezinssysteem.
Bij de gezinnen die zich aanmelden of aangemeld worden is er sprake van acute of
structurele onveiligheid. Bij acute onveiligheid is direct handelen noodzakelijk, waarbij je de
ketenpartners betrekt en zorg draagt voor het vinden van een veilige oplossing. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak om in samenwerking
met je collega’s toe te werken naar structurele veiligheid. Hierbij hoort ook het voeren van
(partner)gesprekken en indien nodig gesprekken met het netwerk. Gedurende de
(kortdurende) hulp die jij biedt, ben je creatief en daadkrachtig in het organiseren van de
juiste hulp en weet je gezinnen aan de hand van jouw analyse te motiveren naar hulp.

Word jij onze collega?
Je bent een ervaren hulpverlener op minimaal HBO niveau met aantoonbare kennis van en
ervaring met de geschetste problematiek. Je kunt na een korte inwerkperiode direct
zelfstandig aan de slag. Samen met je collega’s wil je je sterk maken voor deze gezinnen en
ben je gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het proces van de cliënten om
gedragspatronen binnen een relatie duurzaam te doorbreken. Je bent toegankelijk en goed
in de samenwerking. Doelgericht en initiatiefrijk. Je houdt vast aan de doelen, maar bent
creatief en flexibel om de doelen bij te stellen indien nodig. Je bent stressbestendig,
praktisch ingesteld en niet snel uit je evenwicht. Je wilt je inzetten voor de doelgroep. Sterker
nog, je wilt gaan voor een veilige toekomst van de cliënten!

Functie-eisen
 Minimaal een afgeronde opleiding SPH of HBO Maatschappelijk werk & Dienstverlening,







bij voorkeur mét een aanvullende opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van
systeemgericht werken.
Een aantal jaren werkervaring, bij voorkeur op het gebied van huiselijk geweld en/of
geweld in afhankelijkheidsrelaties en daarbij horende patronen.
In staat zijn een analyse van de situatie te maken, te prioriteren en een plan van aanpak
te vertalen in concreet handelen.
Kennis van de problematiek rond huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Ervaring met werken vanuit diversiteitsprincipes en kennis van de sociale kaart.
(Voor)geregistreerd zijn in het Beroepsregister Sociaal Werk is een pré.
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Wat bieden wij?
Een functie met veel vrijheid, met betrokken collega’s, in een kleine inhoudelijk georiënteerde
organisatie met korte lijnen. Initiatief nemen wordt gewaardeerd. We bieden een contract
voor een half jaar.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal werk, salarisschaal 8.
Het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.544,00 en € 3.624,00 op fulltime basis en is
afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast is er nog vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (in de vorm van een individueel keuzebudget) en heb je de beschikking over een
loopbaanbudget.

Hoe solliciteren?
Informatie over de functie kun je vanaf 3 januari 2019 inwinnen bij Gerdien Kiel, manager
intake en hulpverlening, via telefoonnummer 071-5730870 of per e-mail
gkiel@rosa-manus.nl.
Je sollicitatiebrief en curriculum vitae dienen 11 januari 2019 bij ons binnen te zijn en kunnen
gestuurd worden naar Vrouwenopvang Rosa Manus, Opaalstraat 302, 2332 TH Leiden of,
bij voorkeur, via ons e-mailadres info@rosa-manus.nl, ter attentie van Gerdien Kiel en onder
vermelding van de vacaturenaam.
De sollicitatiegesprekken vinden vanaf 11 januari 2019 plaats.
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