Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend
Gouw 10, 1441 CP Purmerend
0299-434766
Website: www.opvangcentrumpurmerend.nl

WELEENS BEDACHT HOE HET IS OM GEEN HUIS TE HEBBEN?

Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) voert in de Gemeente Purmerend de
maatschappelijke opvang uit voor mensen die 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. Wij gaan uitbreiden en zoeken daarom een:

Sociaal pedagogisch begeleider (MBO)
Wat heb je nodig om bij ons te kunnen werken als all round begeleider?
· Je hebt een MBO werk en denk niveau (SPW, SPD, Sociaal werker niveau 4)
· Je bent beschikbaar voor dag- avond en weekenddiensten
· Je kunt goed omgaan met mensen met ingewikkeld gedrag en communicatie en weet onze
mensen te motiveren en te activeren. Je bent creatief in het bedenken van activiteiten en
doet zelf ook actief mee.
· Je bent flexibel, stressbestendig, zelfstandig en houdt van gekkigheid op zijn tijd.
· Je wordt blij als je mee kunt doen in een project. (Of er zelf een bedenkt!)

Wat krijg je van ons?
· Een prettige werkplek waarbij in informele sfeer professioneel wordt gewerkt.
· De mogelijkheid om werktijden en werkdagen in overleg te regelen.
· Een salaris en rechtspositie conform CAO Sociaal werk schaal 5/6 (max €3.279) voor de allround begeleider.
· Opleidings- en scholingsmogelijkheden.
· Een contract voor de duur van 1 jaar, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd
Meer informatie over ons kun je vinden op onze website:
www.opvangcentrumpurmerend.nl

onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/aoppurmerend
of bel op werkdagen, tussen 9.00 en 17.00 uur, 0299- 434766 en vraag naar Marleen Smit,
teamleider.
Ben je nu al gemotiveerd? Stuur dan je brief en C.V. naar Marleen Smit, teamleidster AOP via
de e-mail.
Contractduur 12 maanden
Parttime uren: 0-32 uur per week
Deadline sollicitaties: 01 december 2021
Verwachte startdatum: Z.S.M.
Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

