
Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend 

Gouw 10, 1441 CP Purmerend 

0299-434766 

Website: www.opvangcentrumpurmerend.nl 

Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend  (AOP) voert in de Gemeente Purmerend de 
maatschappelijke opvang uit voor mensen die het dakloos zijn of dreigen te raken.  Het AOP 
biedt begeleiding, hulpverlening en tijdelijke huisvesting aan  mannen, vrouwen, jongeren 
met en zonder kinderen in de leeftijd van 18-88 jaar. Onze opvangwoningen liggen verspreid 
over Purmerend. Het AOP participeert in diverse samenwerkingsverbanden met de 
gemeente Purmerend en overige ketenpartners. Nieuwe opvangconcepten zijn in 
ontwikkeling. 

 Voor onze reguliere opvang trajecten en enkele moeder kind trajecten, zijn wij voor de 
periode van november 2020 tot mei 2021 op zoek naar een enthousiaste  

 

Maatschappelijk werker 24-32 uur 

 

Functie eisen: HBO werk en denk niveau (MWD, SPH, HBOV, Social work)  

- Aantoonbare (stage) ervaring in het werkgebied maatschappelijke zorg en welzijn. 
- Je hebt er plezier in om te werken met mensen met steeds wisselende hulpvragen en 

problematiek.  Je bent oprecht geïnteresseerd en tegelijkertijd in staat om te 
structureren en confronteren indien nodig.  

- Je werkt zelfstandig, maar bent niet bang je collega’s te raadplegen.  
- Ervaring met- en kennis van GGZ en verslavingsproblematiek zien wij als 

meerwaarde.  
- Flexibele persoonlijkheid, stressbestendig, humor is een pre  
- Participatie in intervisie, werkbegeleiding en teamvergaderingen 
- Samenwerking met ketenpartners en netwerken is van groot belang 
- Bereikbaarheidsdiensten behoren tot het takenpakket 

Wij bieden:  

- Een prettige werkplek waarbij in informele sfeer professioneel wordt gewerkt.  
- Werktijden en werkdagen in overleg 
- Salaris en rechtspositie conform CAO Welzijn schaal 8  
- Opleidings- en scholingsmogelijkheden 
- Contractduur 6 a 7 maanden, zwangerschapsvervanging.  

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.opvangcentrumpurmerend of 
telefonisch contact op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, 0299- 434766 



U kunt uw motivatiebrief en C.V. voor 30 september  richten aan Mevr. Marleen Smit, 
teamleider AOP, via msmit@opvangcentrumpurmerend.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


