
 

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. 

Wij zijn op zoek naar een  

 

Maatschappelijk werker (32 uur p/wk) 

voor ons team Tijdelijke woningen 

Wat ga je doen? 

Je bent veel buiten op pad, beschikt over een er-op-af-mentaliteit en bent in staat creatieve 
oplossingen te bedenken om in contact te komen met mensen die daar niet altijd op zitten te 
wachten. Je bent werkzaam in een klein team en werkt op de vier locaties in Purmerend waar de 
gemeente tijdelijke woningen heeft gebouwd. Alle bewoners hebben een tijdelijke zelfstandige 
woonruimte en kunnen als zij hier behoefte aan hebben gebruiken van ons ondersteuningsaanbod.  

Wij verwachten dat jij contact maakt, signaleert, verwijst en activeert. Jij bent de persoon bij wie de 
bewoners hun verhaal kwijt kunnen en op terug kunnen vallen bij moeilijke momenten in hun leven.  

Wat vragen wij van jou? 

o Je hebt een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde studie HBO Social 
work/MW/Pedagogiek of je hebt MBO4 opleiding in dezelfde studierichting afgerond en hebt 
ervaring met de doelgroep 

o Je hebt werkervaring op het gebied van maatschappelijke zorg en welzijn 

o Je hebt een professionele werkhouding en weet goed aan te sluiten bij onze bewoners en hebt 
oog voor niet uitgesproken hulpvragen 

o Je hebt een flexibele persoonlijkheid, bent stressbestendig en houdt wel van een beetje  
humor 

o Je weet op een goede manier samen te werken met onze ketenpartners   

o Je bent bereid bereikbaarheidsdienst te draaien, dit zijn enkele diensten per jaar 

  



 
Wat krijg je van ons? 

o Een prettige werkplek waarbij in informele sfeer professioneel wordt gewerkt 

o Jij bent er voor de bewoners. Onze werkwijze kenmerkt zich dan ook door een krachtgerichte 

aanpak met korte lijnen, wij hanteren geen tijdsregistraties en proberen ons bureauwerk zo 

beperkt mogelijk te houden 

o jouw werkdagen vinden plaats tijdens kantoordagen en je vaste vrije dag zal een maandag of 

woensdag zijn  

o Een salaris en rechtpositie conform cao Sociaal werk schaal 8 (max. € 4.086). Inschaling is 

afhankelijk van je opleiding en ervaring 

o Opleidings- en scholingsmogelijkheden 

o In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar met de intentie deze om te 

zetten naar onbepaalde tijd 

Ben je na het lezen van deze vacature al gemotiveerd? Wij ontvangen graag je sollicitatie! Deze kun 

je sturen, samen met je cv, aan Sasha via svanamstel@opvangcentrumpurmerend.nl  

Meer weten?  

Je kunt contact opnemen met Sasha als je vragen hebt over de vacature via telefoonnummer 0299 – 

434 766. Voor meer informatie over onze organisatie kun je ook op onze website kijken: 

www.opvangcentrumpurmerend.nl 

Sollicitatieprocedure? 

De sluitingsdatum van de vacature is 11 december 2022, bij voorkeur houden wij de 

sollicitatiegesprekken op één dag, hiervoor hebben wij 14 december a.s. gereserveerd. De verwachte 

startdatum is 1 maart 2023. 
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