Stichting Exodus Zuid-Nederland

Exodus Nederland 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 tijdens de
laatste fase van hun straf en worden ze voorbereid op hun terugkeer naar de
maatschappij.
Stichting Exodus Zuid-Nederland nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van:

Huismeester
16 uur p/w
Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Wat ga je doen?
Het doel van deze functie is het bevorderen van een goede leefsituatie voor de bewoners
binnen het Exodushuis in ’s-Hertogenbosch. Je voert in deze functie de dagelijkse
woonbegeleiding van de deelnemers uit.
Vooral op het vlak van huisvesting signaleer je de behoeften, mogelijkheden en
problemen van de deelnemers. Je bespreekt deze informatie met de begeleiders in huis
en overlegt met hen over oplossingen als dat nodig is. Daar waar mogelijk los je meteen
zaken op.
Je ziet toe op de naleving van de huisregels en draagt bij aan een positieve woonsfeer. Je
biedt ondersteuning bij het inrichten van het dagelijks leven van de bewoners. Dit kan
bestaan uit bijvoorbeeld het stimuleren van deelname aan groepsactiviteiten. Ook
organiseer en begeleid je de uitvoering van huishoudelijke en/of recreatieve activiteiten.
Je doet dit alles in nauw overleg met de begeleiders. Indien nodig voer je andere
ondersteunende werkzaamheden uit, bijvoorbeeld op huishoudelijk vlak of op het gebied
van onderhoud.
Daarnaast vragen we je om mee te denken over de inhoud van activiteiten van de
deelnemers en de manier waarop deze begeleid kunnen worden. Je denkt mee over de
planning en organisatie van activiteiten met en voor deelnemers. Tenslotte denk je na
over de praktische/ dagelijkse gang van zaken binnen Exodus en doe je voorstellen ter
verbetering
Wat vragen wij van jou?







Minimaal MBO 2 niveau (bij voorkeur een technische opleiding);
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Je motiveert en inspireert deelnemers om hun taken uit te voeren;
Je bent in staat om toezicht te kunnen houden op de deelnemers;
Je houdt het overzicht en de rust ook wanneer de werkomgeving hectisch is;
Je kan goed uit de voeten met zowel gereedschap alsook met computersystemen.

Wat bieden wij je?






Een parttime functie, voor 4 ochtenden per week;
Werken in een team waarin mensen elkaar respecteren en waarderen;
Een uitdagende, afwisselende en leerzame werkomgeving bij een veranderende
organisatie;
Salaris conform de CAO Sociaal Werk in schaal 4;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling, een
Individueel Loopbaan Budget (LBB), Vitaliteituren en een Individueel Keuze Budget
(IKB).

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in dit profiel en raak je geïnspireerd door de bovenstaande
functieomschrijving, neem dan contact met ons op.
Procedure en contactinformatie
Informatie over de functie wordt verstrekt door Aafke van Lanen, tel. nr. 073-6901142
Reacties met CV en motivatiebrief kun je sturen vóór 16 mei 2019 ter attentie van
Marly Hulshof, via e-mailadres: m.hulshof@exodus.nl.
Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid
genieten interne kandidaten de voorkeur.

Als werkgever handhaaft Exodus een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit
belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt,
ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

