Gezocht:

Beheerders voor wisselende diensten
De NoiZ is een 24-uursopvang in Utrecht. Dakloze mensen kunnen hier terecht voor een
bed, een veilige plek en een maaltijd. Zo komen ze tot rust en kunnen ze werken aan hun
herstel. De beheerders zijn zelf ook dakloos geweest.

Wat ga ik doen?
Als beheerder werk je 16 tot 32 uur per week. Dat zijn 2 tot 4 diensten. Samen met je collega’s zorg
jij voor een veilige, open en prettige sfeer. Bijvoorbeeld door een praatje te maken of een luisterend
oor te bieden. Verder help jij onze gasten bij hun taken. Ook doe je de administratie. Zo schrijf jij
gasten in en uit en verwijs je gasten door voor hulp.
Je doet bij ons mee in het rooster. Dat betekent dat je verschillende diensten draait:
• Dagdienst
: van 07:00 tot 15:30 uur
• Avonddienst
: van 15:00 tot 23:30 uur
• Nachtdienst
: van 23:00 tot 07:30 uur

Wat vragen jullie van mij?
Jij bent dak- en thuisloos (geweest) of hebt een tijdje in de opvang gezeten. Daardoor begrijp jij de
problemen waarmee onze gasten worstelen. Verder ben jij:
• enthousiast en gemotiveerd
• zorgvuldig, netjes en hygiënisch
• vriendelijk, open en servicegericht
• iemand die stevig in zijn schoenen staat, ook bij conflicten
• verantwoordelijk en kun jij goed samenwerken
• flexibel en minimaal 16 uur per week (2 diensten) beschikbaar
• bereid om deel te nemen aan onze werkoverleggen

Wat krijg ik ervoor terug?
•
•
•
•
•

Je kunt bij ons wennen aan ‘gewoon’ werken en leert nieuwe vaardigheden.
Je krijgt leuke collega’s en kunt meedoen aan teamactiviteiten.
Je krijgt per dienst een kleine vergoeding.
Je krijgt ondersteuning bij het oriënteren naar een vervolg (vrijwilligers)werk.
Je doet mee aan de Voiz Academie:
- Je krijgt een certificaat voor de cursussen die je volgt (zoals omgaan met je eigen ervaring,
schrijven van korte brieven, omgaan met computer).
- Meer leren? Volg de opleiding tot facilitair dienstverlener. Daarvoor moet je solliciteren.

Waar kan ik terecht met vragen?
Wil je een proefdienst draaien? Of wil jij je gelijk aanmelden? Bel of mail ons!
T
: 030 251 72 80
M
: hhdnoiz@tussenvoorziening.nl
A
: Keulsekade 37 in Utrecht

