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Vrouwenopvang Rosa Manus biedt opvang, hulpverlening en begeleiding, zowel residentieel als 
ambulant, aan gezinnen waarbij sprake is van ernstig huiselijk geweld. Daarbij is onze eerste zorg 
veiligheid voor betrokkenen. Met deze gezinssystemen  werken wij verder aan oplossingen voor een 
toekomst zonder geweld. 
Vrouwenopvang Rosa Manus is een organisatie in beweging. Op dit moment zitten we in de 
overgangsfase naar systeemgericht werken.  
 
Voor de opvanglocatie (voor vrouwen en kinderen) in Leiden zoeken we vanwege ziekte van 

een collega op korte termijn een 

    HULPVERLENER V/M VOOR 28 UUR PER WEEK 
 

                      voorlopig voor de duur van 7 maanden 
 
Vrouwenopvang Rosa Manus is HKZ gecertificeerd en lid van Valente, branchevereniging 
voor participatie, begeleiding en veilige opvang. 

Als je bij ons komt werken 
In onze wens om systemisch te werken is het voor ons van belang dat we eerst persoonlijk 
met je kennismaken. In dit gesprek kunnen we niet alleen samen de functie-inhoud 
bespreken, ook zullen we stilstaan bij jou als persoon. Wat breng jij mee en wat heb jij nodig 
van ons als werkgever. Naast informatie voor jou zijn wij ook benieuwd wat jij kan bijdragen 
voor de organisatie en voor ons team. Wanneer we beiden enthousiast zijn, bieden we je de 
functie aan. 

 
In jouw rol als hulpverlener willen we je kunnen inzetten op diverse taakgebieden. Het 
realiseren van acute veiligheid en het begeleiden naar structurele veiligheid staan daarbij 
centraal. 
Voor jou betekent dit dat je: 

 kort- of langdurende  intensieve hulpverlening biedt aan vrouwen met of zonder 
kinderen in een crisissituatie; 

 zowel individuele als groepshulpverlening biedt; 

 de casusregie hebt voor 5 tot 6 hulpverleningstrajecten; 

 samen met je cliënt(systeem) en verder betrokken begeleiding begeleidingsplannen 
maakt; 

 contacten onderhoudt met bij het gezin betrokken instanties en netwerk; 

 incidenteel betrokken kan worden bij intake, indicatiestelling en doorverwijzing, zowel 
intern als extern; 

 gebruik weet te maken van de expertise van je collega`s.  
 
Wij zoeken iemand met de onderstaande profielschets 

  Heeft een afgeronde relevante HBO opleiding;  

 Heeft kennis van en ervaring in het begeleiden van multi-probleem gezinssystemen, 
bij voorkeur als regievoerder; 

 Heeft een analytisch denkvermogen; 

 Staat open voor feedback en is in staat te reflecteren op het eigen handelen; 
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 Kan inzichten in multicultureel werken concreet maken; 

 Is stressbestendig, praktisch ingesteld en niet snel uit haar/zijn evenwicht; 

 Is zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig; 

 Beschikt over een flinke dosis humor; 

 Heeft kennis van en affiniteit met vrouwenhulpverlening, werkt krachtgericht en is 
bekend met het systemisch denken. 

 Is bij voorkeur bekend met REGAS.  
 
Wij bieden  

Een boeiende, uitdagende, zelfstandige functie, voorlopig voor de duur van 7 maanden in 

verband met ziektevervanging. Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal werk, maximaal 

schaal 8. 

Gezien de cliëntenpopulatie en teamsamenstelling en uitgaand van ons diversiteitsbeleid 

vinden we het belangrijk dat ons personeelsbestand zo divers mogelijk is. Daarom gaat bij 

gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar kandidaten vanuit een andere culturele (niet- 

Nederlandse) achtergrond. Deze functie wordt zowel intern als extern gelijktijdig uitgezet.  

Salariëring is conform cao Sociaal Werk, functiegroep 8. Het maximum bruto maandsalaris is 
€ 3.742,00 op fulltime basis en is afhankelijk van kennis en ervaring. 
 
Belangstelling of solliciteren?  
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Mw. G. Kiel, manager intake en 
hulpverlening, via telefoonnummer 071-5730870. 
Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 11 februari 2020 naar info@rosa-manus.nl, ter attentie 

van Mw. Kiel en onder vermelding van de vacaturenaam. Geef daarin aan wat jou geschikt 

maakt voor deze functie. 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste en moet vóór indiensttreding 

worden aangevraagd. 

 

 


