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 bij het 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:

Slaapwacht (m/v)
Oproepuren / Flexpool
Standplaats: Amsterdam
Wat ga je doen?
Als slaapwacht ben je aanwezig vanaf het moment dat de begeleiding de dienst afsluit in
de avond tot de volgende ochtend.
Je bent verantwoordelijk voor het einde van de dag in ons begeleidingshuis en je bent
aanspreekpunt voor onze deelnemers. Je krijgt een overdracht van de begeleider en
controleert de handhaving van orde, rust en veiligheid in en rondom het huis gedurende
de nacht. Je verricht eenvoudige administratieve en huishoudelijke taken. Je zorgt de
volgende ochtend voor een korte overdracht aan de dagdienst. Als er geen beroep op je
wordt gedaan, kun je in de nachtelijke uren slapen.
Het doel van de functie is om de deelnemers te ondersteunen, te motiveren en te
stimuleren om op een zelfredzame wijze hun leven vorm te geven zonder terug te vallen
in criminaliteit. Als slaapwacht is het belangrijk dat je een prettige samenwerking aan
kunt gaan met anderen.
Exodus werkt met de methodiek ‘Jouw Kracht’, die uitgaat van de eigen kracht en
hulpbronnen van de deelnemers.
Wat wordt van je verwacht?
 Je hebt een MBO diploma, in Zorg & Welzijn sector;
 Je bent flexibel in je werk en tevens flexibel inzetbaar;
 Je hebt een behoorlijke dosis levenservaring en hebt kennis van veiligheid;
 Je hebt ervaring met een doelgroep met psychosociale problematiek;
 Je bent stressbestendig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je beschikt over een
natuurlijk overwicht;
 Sterk in het leggen en onderhouden van sociale contacten.

Wat bieden wij je?
 Een uitdagende, afwisselende en leerzame omgeving;
 Salaris conform de CAO Sociaal Werk, in schaal 4
 Een onregelmatigheidstoeslag conform de CAO Sociaal Werk;
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling, een Individueel Loopbaan Budget (LBB) en Vitaliteituren, een
Individueel Keuze Budget (IKB).
Geïnteresseerd?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de
functieomschrijving, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
Procedure & Contactinformatie
Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door mevrouw M. Lurvink, teamleider,
tel nr. 06 402 282 98. Reacties met CV vóór 8 juni 2019 a.s. aan: m.lurvink@exodus.nl
Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid
krijgen interne kandidaten voorrang.
Exodus vindt diversiteit belangrijk en we 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.

