
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 vestiging Gouw zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste  

Enthousiaste Maatschappelijk werker 24 uur 

- Functie eisen: HBO werk en denk niveau (MWD, SPH, HBOV, Social work)  
- Aantoonbare ervaring in het werkgebied maatschappelijke zorg en welzijn.  
- Je sluit eenvoudig aan bij de onze cliënten , met behoud van je professionaliteit.  
- Ervaring met- en kennis van GGZ en verslavingsproblematiek zien wij als 

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

Wat ga je doen?  

- Je begeleidt, coach, motiveert, confronteert, structureert, inspireert je cliënten 
tijdens hun gehele traject, zodat zij weer het succes en de kracht kunnen ervaren om 
zelf weer regie te nemen. Het zoeken naar vervolg huisvesting is hier een vast 
onderdeel van.  

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 1 jaar, met intentie tot onbepaalde tijd 

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 21 oktober 2020  richten aan Mevr. Marleen Smit, 
teamleider AOP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


