Stichting Exodus Noord Holland
Exodus is een landelijke forensische zorgaanbieder die (ex-) gedetineerden en hun
familie (en netwerk) begeleidt bij de terugkeer in de samenleving. Dit gebeurt onder
andere door het bieden van ambulante ondersteuning en begeleiding aan (ex-)
gedetineerden die zelfstandig wonen, maar ook door middel van ondersteuning en
begeleiding bij de eind detentiefasering in de Exodus huizen. In deze intramurale
instellingen worden (ex-) gedetineerden (deelnemers) 24 uur per dag begeleid bij de
laatste fase van hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer naar de
maatschappij.
Stichting Exodus Noord-Holland nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van:

Regio teamleider
32- 36 uur pw
Standplaats: Amsterdam
Wat ga je doen?
Als regio teamleider ben je verantwoordelijk voor ongeveer 20-25 betaalde
medewerkers, die werkzaam zijn op de locatie Amsterdam. Als leidinggevende heb je een
coachende en faciliterende rol om ieder individu en de teams in hun eigen kracht te
zetten en te houden. Je geeft leiding op afstand, maar staat toch nabij de teams,
medewerkers en deelnemers. Je werkt vanuit vertrouwen en geeft verantwoordelijkheid
en autonomie. Je helpt en begeleidt bij processen, zoals incidenten en klachten.
Je bent een sterke netwerker en bent altijd op zoek naar kansen voor nieuwe opdrachten
en nieuwe samenwerkingen. Tevens ben je onder andere in staat rendabele contracten
aan te gaan, in te schrijven op aanbestedingen.
Als regio teamleider ben je ook lid van het managementteam. Als lid van het MT draag je
bij aan de ontwikkeling van het strategisch beleid van de organisatie. Je helpt mee aan
de versterking van de financiële positie en hebt altijd oog voor verbetering van kwaliteit
binnen alle lagen van de organisatie.
Wat vragen wij van jou?
• Een afgeronde HBO opleiding en een voltooide managementopleiding;
• Je hebt ervaring in een managementfunctie bij voorkeur binnen de Forensische
zorg;
• Je bent verbindend, flexibel, stressbestendig en hebt improvisatievermogen;
• Je hebt talenten in het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers;
• Je bent daadkrachtig en ondernemend in het signaleren en bespreken van
consequenties van organisatie ontwikkelingen;
• Je kunt snel schakelen in complexe situaties en weet prioriteiten te stellen;
• Mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van
beleidsplannen.
Wat bieden wij je?
•
Salaris conform de CAO Sociaal Werk, schaal 10 en is afhankelijk van opleiding en
werkervaring;
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling, een
Individueel Loopbaan Budget (LBB), Vitaliteituren en een Individueel Keuze Budget
(IKB);
•
In deze functie maak je deel uit van het managementteam van de regio NoordHolland;
•
Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de bovenstaande
functieomschrijving, neem dan contact met ons op.
Procedure & contactinformatie
Informatie over de functie inhoud wordt verstrekt door Richard van Leeuwen,
waarnemend directeur bestuurder, regio Noord Holland. Stuur bij interesse je motivatie
en CV vóór 23 augustus a.s. naar r.vanleeuwen@exodus.nl
Voor meer informatie over Exodus verwijzen wij je naar onze website: www.exodus.nl
De vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben
interne kandidaten de voorkeur.

We vinden diversiteit en gelijke kansen belangrijk en daarom zetten we ons volledig in
om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of
overtuiging.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

